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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“
2019, 2020, 2021 METŲ 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“, bei įvertinusi UAB „Vilniaus vandenys“ 2020
m. gegužės 31 d. raštu Nr. SD20-1715 „Prašymas derinti UAB „Vilniaus vandenys“ investicijas“
pateiktą prašymą, 2020 m. rugpjūčio 27 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-11361), 2020 m. rugsėjo
10 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-11974), 2020 m. spalio 5 d. el. paštu (registracijos Nr. R112879) ir 2020 m. spalio 14 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-13729), 2020 m. gruodžio 28 d. raštu
Nr. SD20-4447 „Prašymas patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją“
pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. spalio 25 d.
sprendimą Nr. T3-388 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano
patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės 2019 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T-199 „Dėl
UAB „Vilniaus vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, Šalčininkų
rajono savivaldybės 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. T-208 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“
2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m.
gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 1-340 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir
plėtros plano patvirtinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m.
kovo 15 d. pažymą Nr. O5E-344 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2019, 2020, 2021 metų
investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Vilniaus vandenys“ 2019, 2020, 2021 metų investicijas:
Inv
.
Nr.
1.
2.
3.

Investicijos pavadinimas
2019 m.
Nuotolinio vandens apskaitos rodmenų
nuskaitymo ir perdavimo sistemos
įsigijimas ir įrengimas
Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų
tinklai Piliakalnio g. Nemenčinė
Vandentiekio ir nuotekų tinklai gyv.
namui Daunio g. 40 ir fizinių asmenų
grupei

Investicijų suma (tūkst. Eur)
2020 m. 20221 m. Iš viso:

0

1203,02

984,88

2187,90

24,50

0

0

24,50

37,00

0

0

37,00

2
4.

Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų
tinklai SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų 21oji g.
Iš viso:

229,00

0,62

0

229,62

290,50

1203,64

984,88

2479,02

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

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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