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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 „Vilkaviškio vandenys“ 2020 m.
kovo 5 d. raštu Nr. SD-71 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021
m. investicijų vertinimo ir derinimo“ Tarybai pateiktą prašymą, 2020 m. liepos 14 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-9343), 2020 m. rugsėjo 21 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-12405), 2020
m. spalio 28 d. raštu Nr. SD-249 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“
2019–2021 m. investicijų vertinimo ir derinimo“, 2020 m. lapkričio 23 d. el. paštu (registracijos
Nr. R1-16279), 2020 m. gruodžio 10 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-17252), 2021 m. sausio 4
d. raštu Nr. SD-2 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 m.
investicijų vertinimo ir derinimo“, 2021 m. sausio 15 d el. paštu (registracijos Nr. R1-763),
2021 m. sausio 22 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-1079), 2021 m. vasario 2 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-1828), 2021 m. vasario 5 d. raštu Nr. SD-21 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 m. investicijų vertinimo ir derinimo“ pateiktą
papildomą informaciją, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio
31 d. sprendimą Nr. B-TS-291 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio
21 d. sprendimo Nr. B-TS-1274 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“
2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. B-TS-411 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Vilkaviškio vandenys“ 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5E-260 „Dėl UAB
„Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijas:
1 lentelė. UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijos.
Inv.
Investicijų suma
Investicijų pavadinimas
Nr.
(tūkst. Eur)
Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas (Degučių,
1.
Matlaukio, Užbalių, Pajevonio, Vištyčio, Trilaukio, Piliakalnių,
87,25
Alksnėnų, Kybeikių ir Girėnų kaimuose)
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
2.
1317,97
įrengimas Vilkaviškio rajone“ (05.3.2-APVA-R-014-41-0005)
3.
Planuojamų perimti kaimų vandenviečių siurbliai su dažnio
8,40

2
keitikliais (Trilaukio, Naujininkų ir Pūstapėdžių kaimų
vandenvietės)
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
4.
įrengimas Vilkaviškio rajone II etapas (05.3.2-APVA-R-01441-0009)
5.
Kaimų vandenviečių siurblių ir dažnio keitiklių keitimas
Nuotolinio nuskaitymo įrenginių įrengimas kaimų
6.
vandenvietėse
7.
SCADA įrengimas vandens gerinimo įrenginiuose (8 vnt.)
8.
Apskaitos prietaisų įsigijimas
9.
IT programinės įrangos įsigijimas
10. Autotransporto atnaujinimas
11. Nuotekų siurblių įsigijimas
12. Vandens siurblių įsigijimas
13. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir paklojimas
14. Žemaitės g. Kybartai nuotekų siurblinės rekonstrukcija
15. Mini ekskavatoriaus ir priekabos įsigijimas
16. Nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paklojimas
17. Dažnio keitikliai
Iš viso:

727,32
18,07
10,70
3,40
9,37
4,60
14,50
10,83
11,49
21,68
11,44
10,06
24,60
8,43
2300,11

2 lentelė. UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų bendrai derinamų investicijų
sąrašas.
Inv.
Investicijų pavadinimas
Nr.
1.
Hidrantų įsigijimas
2.
Kompresorius
3.
Kitas ilgalaikis turtas (krūmapjovė, oksimetras)
Iš viso:

Investicijų suma
(tūkst. Eur)
2,40
2,20
1,73
6,33

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

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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