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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 „Tvarkyba“ 2021 m. kovo 15 d.
raštu
Nr. S-26 „Dėl investicijų derinimo“ Tarybai pateiktą prašymą, 2021 m. balandžio 19 d. raštu
Nr. S-42 „Dėl dokumentų pateikimo“, 2021 m. gegužės 3 d. raštu Nr. S-50 „Dėl dokumentų
pateikimo“, 2021 m. birželio 17 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-8755), 2021 m. birželio 22 d.
raštu Nr. S-73 „Dėl pateiktos informacijos papildymo“ pateiktą papildomą informaciją,
atsižvelgdama į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano
patvirtinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m. liepos 7 d.
pažymą
Nr. O5E-762 „Dėl UAB „Tvarkyba“ 2020–2022 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Tvarkyba“ 2020–2022 metų investicijas:
1 lentelė. UAB „Tvarkyba“ 2020–2022 metų investicijos.
Inv.
Investicijų suma
Investicijų pavadinimas
Nr.
(tūkst. Eur)
1.
Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas
19,40
2.
Vandens gręžinių aptvėrimas
30,00
3.
Perpumpavimo stočių kapitalinis remontas
25,00
Iš viso:
74,40
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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