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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 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 „Šiaulių vandenys“ 2019 m.
gruodžio 19 d. raštu Nr. S-4110 „Dėl investicijų derinimo“ pateiktą prašymą, 2020 m. kovo 3 d.
raštu Nr. S-607 „Dėl investicijų derinimo“, 2020 m. kovo 25 d. raštu Nr. S-766 „Dėl perduoto
ilgalaikio turto verčių“, 2020 m. birželio 19 d. raštu Nr. S-1419 „Dėl ilgalaikio turto verčių“,
2020 m. liepos 7 d. raštu Nr. S-1556 „Dėl investicijų derinimo ir pateikto Vyriausybės atstovo
išaiškinimo“, 2020 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. S-2220 „Dėl investicijų derinimo“, 2020 m. rugsėjo
25 d. raštu Nr. S-2315 „Dėl investicijų derinimo“, 2021 m. vasario 22 d. raštu Nr. S-357 „Dėl
papildomos informacijos pateikimo“, 2021 m. vasario 22 d. raštu Nr. S-357 „Dėl papildomos
informacijos pateikimo“, 2021 m. vasario 26 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-3180), 2021 m.
kovo 15 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-4208) pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. T1-435 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2019 metų papildomų investicijų Šiaulių
mieste sąrašo suderinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d.
sprendimą Nr. T-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ ataskaitinio 2019‒
2020 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašo ir investicijų plano 2021
metams suderinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. kovo
16 d. pažymą Nr. O5E-357 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ 2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i
a:
Derinti UAB „Šiaulių vandenys“ 2019 metų investicijas:
Inv
.
Investicijos pavadinimas
Investicijos suma 2019 m. (tūkst. Eur)
Nr.
1.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas
265,00
2.
Vandentiekio tinklų atnaujinimas
18,00
Uždaromosios armatūros ir fasoninių dalių
5,00
3.
keitimas
Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai (įvadai
172,00
4.
ir išvadai) iki žemės sklypo ribos

2
Smėlio sėsdintuvų gelžbetoninių konstrukcijų
atnaujinimas (nuotekų valymo įrenginių
renovavimas)
Iš viso:

16,20

5.

476,20

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

Tarybos pirmininkas

Renatas

Pocius
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