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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 „Jonavos vandenys“ 2021 m.
vasario 1 d. raštu Nr. S-46 „Prašymas suderinti 2018‒2019 m. investicinį veiklos plano pakeitimą“
pateiktą prašymą, 2021 m. vasario 17 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-2520, R1-2521, R1-2522),
2021 m. vasario 22 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-2804) pateiktą papildomą informaciją,
atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 1 TS220 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 1TS-40 „Dėl
geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo UAB „Jonavos
vandenys“ 2018‒2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. kovo 12 d. pažymą Nr. O5E-336 „Dėl UAB
„Jonavos vandenys“ 2018‒2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Jonavos vandenys“ 2018‒2019 metų investicijas:
Investicijų suma, tūkst. Eur
Inv.
Investicijos pavadinimas
Nr.
2018 m.
2019 m.
Iš viso:
Įsigyti ekskavatorių, sodo traktorių, medienos
1.
1,86
69,50
71,36
smulkintuvas
2.
Administracinio pastato atnaujinimas
63,98
155,03
219,01
Administracinės ir gamybinės įrangos
3.
16,71
10,53
27,24
atnaujinimas (kompiuteriai, serveris, baldai)
Siurblinės su nuotekų valymo įrengimais
4.
139,87
0
139,87
rekonstrukcija Kuigalių k.
5.
Nuotekų šalinimo tinklų remontas Upninkų k.
3,55
0
3,55
6.
GIS duomenų valdymo įranga, Licencija
0
35,15
35,15
7.
Artezinių gręžinių rekonstrukcija, tamponavimas
0
16,88
16,88
8.
Kokybės vadybos sistema ISO
0
2,88
2,88
Vandens netekties mažinimo programinė įranga,
9.
0
54,57
54,57
debitomačiai
10. Programinė įranga Mokesta ir PVS
0
22,00
22,00

2
11.
12.
13.

Įrenginys vandens nutekėjimų paieškai
(koreliatorius su triukšmo davikliais)
Įsigyti transportą
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kulvos k.,
nuotekų tinklo plėtra Bukonių k.
Iš viso:

0

9,95

9,95

32,00

34,72

66,72

0

16,64

16,64

257,97

427,85

685,82

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

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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