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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
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INVESTICIJŲ
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 „Baisogalos bioenergija“ 2020
m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 214 „Lydraštis“ Tarybai pateiktą prašymą, 2021 m. sausio 8 d. el.
paštu (registracijos Nr. R1-355), 2021 m. sausio 18 d. raštu „UAB „Baisogalos bioenergija“ 2018–
2022 metų veiklos plėtros plano aiškinamojo rašto patikslinimas“, 2021 m. vasario 3 d. el. paštu
( registracijos Nr. R1-1668) pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T-313 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Baisogalos bioenergija“ veiklos plano 2020–2022 m. patvirtinimo“ ir Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T-312 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Baisogalos bioenergija“ 2017–2019 m. papildomai įgyvendintų investicijų derinimo“
ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. vasario 24 d. pažymą Nr.
O5E-268 „Dėl UAB „Baisogalos bioenergija“ 2018, 2019, 2020–2021 metų investicijų“, Taryba n u
t a r i a:
Derinti UAB „Baisogalos bioenergija“ 2018, 2019, 2020–2022 metų investicijas:
1 lentelė. UAB „Baisogalos bioenergija“ 2018, 2019, 2020–2022 metų investicijos.
Inv.
Investicijų suma
Investicijų pavadinimas
Nr.
(tūkst. Eur)
Geriamojo vandens tiekimo tinklų įrengimas Grinkiškio sen.,
1.
21,40
Kairėnų k.
2.
Pociūnėlų km. artezinis gręžinys
12,41
3.
Vandens gręžinio įrengimas
20,00
Baisogalos vandens gerinimo įrenginių vamzdyno ir
4.
20,00
uždaromosios armatūros rekonstrukcija
Pakiršinio km. vandens gerinimo įrenginių vamzdyno ir
5.
5,00
uždaromosios armatūros rekonstrukcija
6.
Zonavimas (vandens tiekimo nuostolių kontrolės sistema)
8,00
7.
Giluminio siurblio keitimas (Baisogala)
4,00
8.
Mini ekskavatorius su priekaba jam transportuoti
30,00
Sistemos „Mokesta“ programinė įranga (diegimas ir
9.
5,00
palaikymas)

2
10.

Kilnojamoji elektros stotis
Pociūnėlių k, Valmančių g. geriamojo vandens vamzdyno 320
11.
m. atkarpos renovacija
12. Kompiuterinė technika ir programinė įranga
Iš viso:

5,00
1,10
1,00
132,91

2 lentelė. UAB „Baisogalos bioenergija“ 2019–2022 metų bendrai derinamų investicijų
sąrašas.
Inv.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Investicijų pavadinimas

Tinklų sužiedinimas (Pakiršinys, Draugystės g.)
Giluminio siurblio keitimas (Baisogala)
Vandens tiekimo siurbliai Pakiršinys
Nuotekų siurbliai Baisogala
Traktorinė žoliapjovė
Trimeris 2 vnt.
Baisogalos vandens gerinimo stotyje šalto vandens flanšinis
7.
skaitiklis DN65
8.
Filtro korpusas (Pociūnėliai) vandens ruošimas
9.
Vandens apskaitos prietaisai
Iš viso:

Investicijų suma
(tūkst. Eur)
3,00
2,31
2,00
2,00
2,60
1,40
0,27
0,79
3,00
17,37

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

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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