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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“, bei įvertinusi UAB „Trakų vandenys“ 2021 m.
rugpjūčio 10 d. raštą Nr. SR- 162 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ 2019‒2020 m. veiklos ir plėtros
plano papildomų investicijų derinimo“, 2021 m. rugsėjo 2 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-12087),
2021 m. rugsėjo 15 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-12530), 2021 m. rugsėjo 16 d. el. paštu
(registracijos
Nr. R1-12612) pateiktą papildomą informaciją, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. S1E‒145 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“
2019‒2021 metų veiklos ir plėtros plano papildymo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens
departamento Vandens skyriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. pažymą Nr. O5E-1111 „Dėl UAB „Trakų
vandenys“ 2021‒2022 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Tarybos 2020 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. O3E-397 „Dėl UAB „Trakų vandenys“
2017‒2018 metų, 2019‒2021 metų investicijų“ lentelės 3 eilutę ir ją išdėstyti taip:
442,20
Varnikų vandenvietės filtrų
448,70
3.
0
0
6,50 (2022 m. – 20,00 )
rekonstrukcija
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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