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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 „Ukmergės vandenys“ 2021 m.
birželio 10 d. raštu Nr. 07-200 „Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020
metų papildomos (faktiškai įvykdytos) investicijos“ pateiktą prašymą ir 2021 m. liepos 27 d. el.
paštu (registracijos Nr. R1-10536), 2021 m. spalio 6 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-13306)
papildomą informaciją, atsižvelgdama į Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų
balandžio 29 d. sprendimą Nr. 7-107 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5
d.
sprendimo
Nr. 7-173 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Tarybos Šilumos
ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. spalio 22 d. pažymą Nr. O5E-1272 „Dėl UAB
„Ukmergės vandenys“ 2020 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Ukmergės vandenys“ investicijas:
Inv.
Investicijų pavadinimas
Investicijos suma (tūkst. Eur)
Nr.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m.
atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui
2019-10-01 Nr. LAAIF-S-55(2019)
Vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimui ir
atnaujinimui
Vandentiekio linija Bugenėlių g., 195 m.
Vandentiekio tinklai Daržų g., Amatininkų g., Virėjų
g., 288 m.
Vandentiekio linija iki Vingio g., 129,21 m.
Vandentiekio linija Gailių g., 386,25 m.
Nuotekų linija Gailių g., 390 m.
Nuotekų linija iki Vingio g., 143,53 m.

Iš viso:

140,16
28,79
3,64
2,09
0,72
9,97
9,59
2,79

168,95

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g.
25C-1, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ 2020 METŲ
INVESTICIJŲ

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-29 Nr. O3E-1436

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Renatas Pocius, Tarybos pirmininkas

Sertifikatas išduotas

RENATAS POCIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-10-29 13:28:37 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-10-29 13:28:43 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-02-03 09:18:40 – 2024-02-03 09:18:40

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT",
sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22
11:50:44

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-29
14:05:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-10-29 14:05:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

