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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
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2021 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo
ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93
„Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Utenos vandenys“ 2021 m.
gegužės 31 d. raštu Nr. SD-369 „Dėl papildomų investicijų, kurios viršija „UAB „Utenos
vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plane“ numatytas sumas, derinimo“ pateiktą prašymą ir 2021
m. liepos 21 d. el. paštu (reg. Nr. R1-10316), 2021 m. rugsėjo 2 d. el. paštu (reg. Nr. R1-12081),
2021 m. rugsėjo 10 d. el. paštu (reg. Nr. R1-12335) pateiktą papildomą informaciją,
atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. TS-159
„Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS – 65 „Dėl UAB „Utenos
vandenys“ 2019‒2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo“ bei Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. pažymą Nr. O5E-1092 „Dėl UAB
„Utenos
vandenys“
2020
metų
investicijų“,
Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Utenos vandenys“ investicijas:
Eil.
Investicijos pavadinimas ir
Siūloma derinti
2020 m.
Nr.
numeris veiklos plane
suma, tūkst. Eur
1.

Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime

127,33

127,33

2.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų
statyba Pačkėnų kaime

304,22

304,22

431,55

431,55

Iš viso:

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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