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Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau –
Įstatymas) 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai,
paviršinių nuotekų tvarkytojai numatomas investicijas privalo derinti su Valstybine energetikos
reguliavimo taryba (toliau – Taryba)1. Jeigu šios geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos
pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.
UAB „Mažeikių vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. birželio 12 d. raštu Nr. 268 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikų vandenys“ papildomų investicijų sąrašo suderinimo“
Tarybai pateikė derinti 2016–2018 metų papildomai atliktas investicijas, kurios nebuvo
numatytos arba viršijo lėšų sumą numatytą 2015 metų lapkričio 27 d. Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-324 „Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ 2015–2019 metų
veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame UAB „Mažeikių vandenys“ 2015–2019 metų veiklos
plane. Bendrovė 2020 m. liepos 1 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-8801), 2020 m. liepos 2 d. el.
paštu (registracijos Nr. R1-8838) ir 2020 m. liepos 3 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-8895) pateikė
papildomą informaciją pateiktoms investicijoms pagrįsti.
Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų
investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo,
patvirtinto Tarybos 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“ (toliau – Tvarkos aprašas), 11 punktu.
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Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolė komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos
Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę
energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo
reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų
reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22
straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų
įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie
Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.
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Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsniu, savivaldybių tarybos tvirtina geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus. Taip pat, vadovaujantis
Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu,
suderintą veiklos plano projektą tvirtina savivaldybės taryba. Teikiamos derinti investicijos yra
suderintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 sprendimu Nr. T1-164
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ 2016–2018 metais faktiškai
įgyvendintų investicijų derinimo“ (toliau – Sprendimas).
Dalis investicijų (1 lentelės Nr. 1-8) viršija ribinę sumą 2 (Bendrovės 9 proc. nuo metinės
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainą įskaičiuotos
nusidėvėjimo sumos sudaro 22,63 tūkst. Eur), numatytą Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje, tačiau
neviršija Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos. Bendrovės pateiktas šių
investicijų aprašymas atitinka Tvarkos aprašo 8 punkte numatytus reikalavimus. Dalis pateiktų
investicijų (1 lentelės investicijos Nr. 9-28) yra mažesnės nei ribinė suma, apibrėžta Tvarkos aprašo
6.1.1.3 papunktyje, tačiau yra didesnė už Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje numatytą 3 tūkst. Eur
ribą. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Tvarkos aprašo 9 punkto numatytus
reikalavimus. Taip pat Bendrovė pateikė derinti investicijas nurodytas 1 lentelės Nr. 29 ir 2 lentelės
Nr. 1-24, kurių vertė neviršija Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje numatytos 3 tūkst. Eur ribos.
Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Tvarkos aprašo IV skyriuje numatytus
reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 905,89 tūkst. Eur.
1. Investicijų derinimas
Tvarkos aprašo 11 punkte numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų (geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų
tvarkytojai toliau kartu vadinami – Vandens įmonės) ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai
kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo,
nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos
investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki
reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar
nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių
metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar
koregavimo vėliausio duomenų pateikimo terminas Tarybai) Tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.1.2
papunkčiuose nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio
laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti ES struktūrinių
fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų
(produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.
Bendrovės Tarybai pateiktos derinti 2016–2018 metų investicijos parodytos 1 ir 2 lentelėse.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti įgyvendintos 2016–2018 metų investicijos.
Inv.
Investicijų pavadinimas
Investicijų suma (tūkst. Eur)
Nr.
1.
Vandentiekio tinklai
202,35
2.
Vandens gerinimo įrenginiai
124,38
2

Ribinė suma vandens įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, yra ne mažiau kaip 0,3 mln.
Eur, likusioms vandens įmonėms – 9 proc. nuo vandens įmonės metinės į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.
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3.
Nuotekų priėmimo mazgas
4.
Asenizacinis automobilis
5.
Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX
6.
Hidrodinaminė mašina
7.
Gręžiniai
8.
Siurbliai
9.
Smulkintuvas nuotekoms
10. Programinė įranga
11. Orapūtės
12. Pramoniniai vartai
13. Kompiuteriai
14. El. variklis 37/30kw 400V
15. Gerinimo įrenginių pastatas
16. Biuro baldai
17. Motorinės krūmapjovės
18. Blokas OMEGA 53P
19. Vejos traktorius Raideris
20. Automatinis vandens gerinimo filtras
21. Tranšėjų išramstymo sistema
22. Maišyklė SR4650 412 5,5 kW
23. Oro kondicionieriai
24. Hidrantai
25. Vertikalus autoklavas AES-50 (50L)
26. Automobilis Volvo
27. Nuotekų tinklai
28. Spektrofotometras
29. Paviršinių nuotekų tinklai
Iš viso:

95,80
77,67
73,85
58,00
38,69
25,84
14,95
13,57
12,58
11,86
10,90
10,00
9,80
8,84
8,60
8,20
7,85
7,26
6,88
6,87
6,63
6,39
5,17
4,50
4,12
3,30
2,69
867,54

2 lentelė. Bendrovės 2016–2018 metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.
Inv.
Investicijų pavadinimas
Investicijų suma (tūkst. Eur)
Nr.
1.
Telefonai
3,00
2.
Segmentinė tvora
2,80
3.
Vandens dezinfekavimo įrenginys
2,69
4.
Motoreduktorius KA67R37DRS71S4 0.37KW
2,37
5.
Kabelių ieškiklis
2,16
6.
Oro kompresoriai
2,13
7.
Spausdintuvas
1,92
8.
Žarna hidrodin. mašinos L-120m
1,80
9.
Benzininis generatorius „Generga“
1,75
10. Akumuliacinė tapla 316 L 790x1746 n./pl.
1,69
11. Aeratoriai
1,54
12. Apšiltinti vandentiekio šuliniai
1,50
13. AS plovimo įrenginys
1,45
14. Virinimo aparatas EuroTech 315
1,43
15. Vandens distiliatorius
1,40
16. Variklis Electric Motor
1,32
17. Ventiliatorius AFC-VB/2-400-150 1,5kW.
1,25
18. Pjaustytuvas Stihl TS 700
1,22

4

19.
20.
21.
22.

Automatinė gaudyklė
Vandens šildytuvas
Matavimo prietaisai
Grafinis registratorius
pH metras inoLab pH 7110, SET4 su elektrodu SenTix
23.
81
24. Svarstyklės
Iš viso:

1,05
0,98
0,84
0,80
0,75
0,51
38,35

Teikiamos derinti investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.
Investicija 1 lentelės Nr. 1. Vandentiekio tinklai.
Bendrovė nurodo, kad siekiant užtikrinti didesnį vandens tiekimo paslaugų prieinamumą ir
efektyvumą 2016–2018 m. buvo nutiesta 13,29 km vandentiekio tinklų (Mažeikių m. Montuotojų
g., Algirdo g., diukeris per Ventą ir Mažeikių r. Bugenių k., Pikelių k., Ukrinų k., Tirkšliai –
Daubariai) Bendrovės nuosavomis lėšomis. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 523
namų ūkiai, kuriems ši paslauga nebuvo teikiama, Bendrovės realizacija padidėjo 30,37 tūkst. m 3,
elektros energijos ir gamtos išteklių sąnaudos išaugo 2,64 tūkst. Eur. Investicijos įgyvendinimui
skirta 202,35 tūkst. Eur.
Investicijos 1 lentelės Nr. 2, 15, 20. Vandens gerinimo įrenginiai, gerinimo įrenginių pastatas,
automatinis vandens gerinimo filtras.
Bendrovė nurodo, kad 2016–2018 m. sumontuoti nauji vandens gerinimo įrenginiai Renavo
k., Geidžių k., Gyvolių k., Kapėnų k., Krakių k., Letenių k., Pievėnų k., Račalių k., Rubikų k.,
Šerkšnėnų k., Ukrinų k., Viekšniuose, bei atnaujinti vandens gerinimo įrenginiai Pikelių k. Taip pat
su vandens gerinimo įrenginiais įsigytas ir kitas turtas bei įranga, kuri naudojama vandens gerinimo
proceso metu, t. y. gerinimo įrenginių pastatas (1 lentelė Nr.15), automatinis vandens gerinimo
filtras (1 lentelė Nr. 20), oro kompresoriai, aeratoriai, vandens dezinfekavimo įrenginys, vandens
distiliatorius ir kt. Įgyvendintų investicijų tikslas – pagerinti tiekiamo vandens kokybę. Geležies
kiekis pagal tyrimų rezultatus skirtingose vandenvietėse įgyvendinus investicijas sumažėjo nuo 516
ir 727 ɱg/l iki 25 ir 44 ɱg/l, (leistina norma 200 ɱg/l). Investicijų įgyvendinimui skirta 141,44
tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelės Nr. 3. Nuotekų priėmimo mazgas.
Bendrovė nurodo, kad 2017 m. įgyvendinant investiciją atlikti nuotekų priėmimo mazgo
statybos darbai Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginių teritorijoje. Iki investicijos įgyvendinimo
visos atvežtos nuotekos buvo išpilamos be apskaitos į šulinį, įrengtą ne Bendrovei priklausančioje
teritorijoje: nebuvo galimybės kontroliuoti nei išpilamų nuotekų kiekių, nei vežėjų, kurie pagal
reglamentą turi turėti leidimą nuotekų surinkimui.
Įgyvendinus investiciją, įrengtas atvežtų nuotekų priėmimo mazgas, kuris naudojamas ne tik
septikų turiniui priimti, bet ir fekalijų iš kaupimo talpyklų bei išviečių pradiniam perdirbimui. Taip
pat įdiegta dviejų vamzdynų plovimo sistema nuotekų priėmimo mazge, kuri gerai išplauna
susmulkintas ir sulaikytas priemaišas. Įgyvendinant investiciją taip pat įdiegta visiškai
kompiuterizuota nuotolinio valdymo sistema, kuri leidžia identifikuoti vežėją, kontroliuoti
įrangą automatiškai ir apsaugo nuo neteisėto naudojimosi ja, registruoja atvežtų nuotekų kiekius.
Įdiegta nuotolinio valdymo sistema sudaro galimybes identifikuoti vairuotojus, sudaryti 7 dienų
darbo grafiką, įrašyti duomenis į atmintį, registruoti duomenis po nuotekų pridavimo, galimas
automatinis nuotekų priėmimo vamzdžio skalavimas po nuotekų priėmimo, priėmimo sklendės
automatinis užsidarymas, viršijus leistinas pH ar laidumo ribas.
Bendrovė pateikė 2017 m. liepos 18 d. statybos darbų atlikimo sutarties Nr. 26 su UAB
„Ekotakas“ dėl nuotekų priėmimo mazgo statybos darbų Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginių
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teritorijoje kopiją (sutarties vertė 95,80 tūkst. Eur). Investicijos įgyvendinimui skirta 95,80 tūkst.
Eur.
Investicijos 1 lentelės Nr. 4, 6. Asenizacinis automobilis, hidrodinaminė mašina.
Bendrovė nurodo, kad 2017 m. kovo 28 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis
dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Mažeikių mieste ir rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0002 finansavimo. Finansavimas skirtas
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Įgyvendinant šį projektą 2018 m. įsigytos dvi
transporto priemonės: asenizacinis automobilis Iveco Stralis ir kombinuota hidrodinaminė mašina
Kaiser moro Iveco. Asenizacinis automobilis ir hidrodinaminė mašina, naudojamos pervežti
sutankintą perteklinį dumblą, nuotekų surinkimui avarijų likvidavimo metu, užsikimšusių tinklų
prapūtimui, paviršinių nuotekų avarijų likvidavimui. Naujai įsigyti didesnės talpos automobiliai
naudojami vietoje pilnai nusidėvėjusio 3,5 m3 talpos automobilio (eksploatuojamas nuo 1978 m.).
Senas automobilis naudojamas ekstra atvejais didelėmis mašinomis neprivažiuojamose vietose.
Nesant tinklų avarijų ir būtinybės išsiurbti nuotekas bei praplauti tinklus, naujoji asenizacijos
mašina naudojama nereguliuojamoje veikloje (nuotekų transportavimui iš nuotekų kaupimo
rezervuarų).
Bendrovė pateikė 2017 m. rugsėjo 20 d. su UAB „Hidora“ pasirašytos asenizacinio
automobilio pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2017-09/003 kopiją (sutarties vertė 144,90 tūkst. Eur).
Bendrovė nurodo, kad iš visos sutartyje numatytos vertės Bendrovės nuosavos lėšos sudaro 77,67
tūkst. Eur.
Taip pat pateikta 2017 m. spalio 4 d. su UAB „Alwark“ pasirašytos kombinuotos
hidrodinaminės mašinos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2017-09/004 kopija (sutarties vertė
199,99 tūkst. Eur). Bendrovė nurodo, kad iš visos sutartyje numatytos vertės Bendrovės nuosavos
lėšos sudaro 29,99 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Sprendime kombinuotos hidrodinaminės mašinos
įsigijimui numatyta 58,0 tūkst. Eur. Siūloma derinti faktiškai panaudotą Bendrovės nuosavų lėšų
sumą, kas sudaro 29,99 tūkst. Eur.
Investicijos įgyvendinimui skirta 107,66 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelės Nr. 5, 26. Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX, automobilis Volvo.
Bendrovė nurodo, kad efektyvesniam avarijų likvidavimui ir atstatymo darbų vykdymui,
įvadų įrengimui 2016 m. įsigytas ratinis ekskavatorius krautuvas JCB 4CX pagal lizingo sutartį.
Bendrovė pateikė 2016 m. spalio 28 d. pirkimo pardavimo sutarties Nr. 201610F-21524-P su UAB
„Mecro Technikonas“, AB „DNB bankas“ dėl ratinio ekskavatoriaus krautuvo JCB 4 CX pirkimo
kopiją (sutarties vertė 73,85 tūkst. Eur).
Taip pat 2016 m. įsigytas naudotas automobilis Volvo FL614, kurio priekabos ilgis 12 metrų.
Šis automobilis skirtas vamzdynų, ekskavatoriaus ir kt. įrangos transportavimui.
Iki 2016 m. avarijų likvidavimui ir kitų darbų užtikrinimui Bendrovė reikalingą transportą
nuomojosi. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą dėl avarijų
likvidavimo, todėl atsisakyta nuomotis techniką tokio pobūdžio veiklai užtikrinti bei įsigytas
minimas transportas.
Investicijų įgyvendinimui skirta 78,35 tūkst. Eur.
Investicijos 1 lentelės Nr. 7. Gręžiniai.
Bendrovė nurodo, kad esami vandenviečių gręžiniai eksploatuojami daugiau nei 20 metų,
todėl per eksploatacinį laikotarpį dėl susikaupusių sąnašų ant filtrų sumažėja išgaunamo vandens
kiekis, nepasiekiamas reikiamas išgauto vandens debitas. Siekdama vandenviečių gręžiniuose
atstatyti projektinius parametrus ir užtikrinti reikalingą išgaunamo vandens poreikį, Bendrovė pagal
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poreikį atnaujina bei išgręžia naujus gręžinius. 2016–2018 metais išgręžti giluminiai gręžiniai
Plinkšių k., Krakių k., Kalnijų k., Rubikų k. Investicijos įgyvendinimui skirta 38,69 tūkst. Eur.

Investicijos 1 lentelės Nr. 8. Siurbliai.
Bendrovė nurodo, kad Mažeikių miesto vandens tiekimo sistemą sudaro pirmo, antro ir
penkios trečio pakėlimo siurblinės bei 36 siurblinės, kuriomis nuotekos nukreipiamos į nuotekų
valyklas. Seniausiai Bendrovėje esamos siurblinės eksploatuojamos nuo 1972 metų, šių siurblinių
siurbliai yra nusidėvėję ir kasmet keičiami pagal poreikį. Taip pat miesto nuotekų valykloje įsigytas
kalkių šalinimo siurblys šilumokaičio vamzdynų praplovimui, kad pašalinti kalkes iš vamzdyno. Per
2016–2018 metais pakeisti 9 siurbliai. Investicijos įgyvendinimui skirta 25,84 tūkst. Eur.
Investicijos 1 lentelės Nr. 9-14, 16-19, 21-25, 27-29. Kitos investicijos.
Bendrovė nurodo, kad eksploatuoja turtą, įsigytą nuo 1964 m., dalis turto pilnai nusidėvėjęs,
tinkamai nebeatlieka turto naudojimo paskirties, todėl pagal poreikį toks turtas yra atnaujinamas
arba keičiamas nauju.
Įgyvendinant šias investicijas Bendrovė 2016–2018 metais už 149,40 tūkst. Eur:
 2016 m. įsigytas smulkintuvas nuotekoms, naudojamas dumblo tvarkymo linijoje siurblių
apsaugai nuo stambių atliekų, bei maišyklė (investicijos vertė 21,82 tūkst. Eur);
 atnaujinta programinė įranga ir kompiuterinė technika. Pagal ilgalaikio turto žiniaraštį 2017
m. įsigyti 2 ir 2018 m. 11 naujų nešiojamų kompiuterių su programine įranga (investicijų vertė
24,47 tūkst. Eur);
 2017–2018 metais pakeistos 4 orapūtės, bei orapūtėje montuojamas sugedęs orapūtės blokas
Omega 53P (investicijų vertė 20,78 tūkst. Eur);
 ūkio infrastruktūros eksploatavimo būklės užtikrinimui atnaujintas transporto parkas bei
ūkio dalies smulkioji technika ir kiti įrankiai bei prietaisai. 2016 metais pasatyti nauji pramoniniai
garažo vartai, įsigytos motorinės krūmapjovės, vejos traktorius (2 vnt.) Raideris, elektros variklis,
biuro baldai, oro kondicionieriai (investicijų vertė 53,78 tūkst. Eur);
 avarijų likvidavimo, tinklų statybos darbų atlikimo metu dėl darbuotojų saugumo 2018
m. įsigyta tranšėjų išramstymo sistema. Bendrovė pateikė 2018 m. liepos 31 d. prekių pirkimopardavimo sutarties Nr. 23/LT SA VILN 2018 232 su UAB „EVO Pums“ dėl tranšėjų išramstymo
sistemos kopiją, sutarties vertė 6,88 tūkst. Eur;
 kasmet priešgaisrinė tarnyba atlieka hidrantų kokybės patikras ir pateikia Bendrovei
sąrašą hidrantų, neatitinkančių kokybės reikalavimų. 2017 m. Mažeikių mieste pakeista 20 vnt.
hidrantų (investicijos vertė 6,39 tūkst. Eur);
 2018 m. įsigyta laboratorijos įranga - vertikalus autoklavas (Bendrovė pateikė 2018 m.
lapkričio 12 d. prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 40/18/11-174/1 su UAB „Labochema LT“
dėl vertikalaus autoklavo (įskaitant jame naudojamus pintos vielos krepšius) kopiją, sutarties vertė
- 5,17 tūkst. Eur), spektrofotometras (investicijų vertė 8,47 tūkst. Eur);
 2016–2018 m. Mažeikių m. ir Mažeikių r. nutiesta 27,5 m nuotekų tinklų Bendrovės
nuosavomis lėšomis, prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungė 28 vartotojai (investicijų vertė
4,12 tūkst. Eur);
 sumontuotas naujas lietaus nuotekų šulinys Viekšniuose Papilės g., įrengti nauji lietaus
nuotekų nuvedimai Sedoje Bažnyčios g., Mažeikių m. – Laisvės g. 92, 96, Ventos g. 33, Naftininkų
g. 40. (investicijos vertė 2,69 tūkst. Eur);
Investicijos 2 lentelės Nr. 1-24. Bendrovės pateiktas Tarybai derinti 2016–2018 metų bendrai
derinamų investicijų, neviršijančių 3 tūkst. Eur, sąrašas.
Bendrovė nurodo, kad bendrai derinamų investicijų tikslas – užtikrinti nepertraukiamą,
savalaikį ir tinkamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, aprūpinti darbuotojus
reikalinga įranga ir moderniomis darbo priemonėmis. Per 2016–2018 metus skirta 38,35 tūkst. Eur,
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už šias lėšas įsigyti telefonai darbuotojams (pagal ilgalaikio turto žiniaraštį skirta lėšų suma 3,0
tūkst. Eur), matavimo prietaisai, oro kompresorius, kabelių ieškiklis, vandens dezinfekavimo
įrenginys, grafinis registratorius, svarstyklės ir kt.
2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas
Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Tvarkos aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Tvarkos
aprašo V skyriumi, Taryba, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar
įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas vandens įmonės finansinis pajėgumas.
Taryba, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą
atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį
projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.
Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:
1. Investicijos 1 lentelės Nr. 1-6, 15, 20 – pagal Tvarkos aprašo 37.1 papunktį, tai yra
investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal
Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms
infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų
prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus;
2. Investicijos 1 lentelės Nr. 7-8 – pagal Tvarkos aprašo 37.3 papunktį, tai yra investicijos
esamos infrastruktūros renovacijai;
3. Investicijos 1 lentelės Nr. 9-14, 16-19, 21-29, 2 lentelės Nr. 1-24 − pagal Tvarkos aprašo
37.4 papunktį, tai yra kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos.
Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 1 priedo lentelę „Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).
Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio
subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio,
finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 2,25 − tai yra
daugiau už Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-222 „Dėl 2018 metų finansinio
pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,58 balo) geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas.
2.1. Investicijų 1 lentelės Nr. 1-29 ir 2 lentelės Nr. 1-24 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-29
vertinamos kaip būtinos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamos esamos
infrastruktūros renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui
prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros ir kitai reguliuojamai veiklai vykdyti.
Investicijų preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika,
patvirtinta Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo
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ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, parodytas lentelėse.

3 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 1 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2065 m.
vidurkis

0,011

0,010

0,010

0,010

0,009

0,008

4 lentelė. Investicijų 1 lentelės Nr. 2, 15, 20 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2050 m.
vidurkis

0,008

0,007

0,007

0,007

0,007

0,005

5 lentelė. Investicija 1 lentelės Nr. 3 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2051 m.
vidurkis

0,005

0,005

0,005

0,005

0,004

0,004

6 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 4, 6 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2026 m.
vidurkis

0,014

0,013

0,012

0,012

0,011

0,012

7 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 5, 26 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2025 m.
vidurkis

0,011

0,010

0,010

0,008

0,008

0,010

8 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 7-8 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2040 m.
vidurkis

0,005

0,005

0,005

0,005

0,004

0,003

9 lentelė. Investicijų1 lentelės Nr. 9-14, 16-19, 21-25, 27-29 preliminarus poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai.
Metai

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2023 m.

9
vidurkis
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

0,040

0,023

0,011

0,010

0

0,021

10 lentelė. Investicijų 2 lentelės Nr. 1-24 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2021 m.
vidurkis

0,013

0,012

0

0

0

0,013

Investicijos 1 lentelės Nr. 1-29 ir 2 lentelės Nr. 1-24 didina geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainą. Atsižvelgus į tai, kad investicijos Nr. 1-29 ir 2 lentelės Nr. 1-24
yra būtinos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje saugumui ir patikimumui
užtikrinti bei kitai reguliuojamai veiklai vykdyti, ir į tai, kad Tvarkos aprašo 1 Lentelėje nurodyta,
kad investicijoms, privalomoms vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje saugumui ir
patikimumui užtikrinti bei kitai reguliuojamai veiklai vykdyti, finansinės vidinės grąžos normos ir
finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr.
1-29 ir 2 lentelės Nr. 1-24 derinti.
3. Išvados
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius (toliau – Vandens skyrius),
išnagrinėjęs Bendrovės pateiktą informaciją, nustatė, kad Bendrovė pateikė visus Tvarkos
apraše nurodytus dokumentus, reikalingus investicijoms derinti, todėl vadovaudamasis
Įstatymo 34 straipsnio 5 dalimi, Tvarkos aprašu bei atsižvelgdamas į Bendrovės pateiktą
informaciją, Vandens skyrius siūlo Tarybai:
1. Pritarti Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui.
Bendras siūlomų suderinti 2016–2018 metų investicijų preliminarus poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai:
Metai
Poveikis geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainai

2020 m.
Eur/m3

0,107

2021 m.
0,085

2022 m.
0,060

2023 m.
0,057

2024 m.
0,043

2. Derinti investicijos Nr. 6 „Hidrodinaminė mašina“ faktiškai Bendrovės panaudotą nuosavų
lėšų sumą, kas sudaro 29,99 tūkst. Eur.
PRIDEDAMA: Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ 2016–2018 metų
investicijų“ projektas, 2 lapai.

Vandens skyriaus vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai;
2. Mažeikių rajono savivaldybės atstovai.

Gintarė Klovienė

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“
2016–2018 METŲ INVESTICIJŲ
2020 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 (toliau – Taryba) tvarkos aprašu,
patvirtintu Tarybos 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 „Mažeikių vandenys“ 2020 m. birželio 12 d. raštu
Nr. 268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikų vandenys“ papildomų investicijų sąrašo
suderinimo“ pateiktą prašymą, 2020 m. liepos 1 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-8801), 2020 m.
liepos 2 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-8838) ir 2020 m. liepos 3 d. el. paštu (registracijos Nr. R18895) pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 30 sprendimą Nr. T1-164 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių
vandenys“ 2016–2018 metais faktiškai įgyvendintų investicijų derinimo“ ir Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Mažeikių
vandenys“ 2016–2018 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Mažeikių vandenys“ 2016–2018 metų investicijas:
1 lentelė. UAB „Mažeikių vandenys“ 2016–2018 metų investicijos.
Inv.
Investicijų suma (tūkst.
Investicijų pavadinimas
Nr.
Eur)
1.
Vandentiekio tinklai
202,35
2.
Vandens gerinimo įrenginiai
124,38
3.
Nuotekų priėmimo mazgas
95,80
4.
Asenizacinis automobilis
77,67
5.
Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX
73,85
6.
Hidrodinaminė mašina
29,99
7.
Gręžiniai
38,69
8.
Siurbliai
25,84
9.
Smulkintuvas nuotekoms
14,95
10. Programinė įranga
13,57
11. Orapūtės
12,58
12. Pramoniniai vartai
11,86
13. Kompiuteriai
10,90
14. El. variklis 37/30kw 400V
10,00
15. Gerinimo įrenginių pastatas
9,80
16. Biuro baldai
8,84
17. Motorinės krūmapjovės
8,60
18. Blokas OMEGA 53P
8,20
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19. Vejos traktorius Raideris
20. Automatinis vandens gerinimo filtras
21. Tranšėjų išramstymo sistema
22. Maišyklė SR4650 412 5,5 kW
23. Oro kondicionieriai
24. Hidrantai
25. Vertikalus autoklavas AES-50 (50L)
26. Automobilis Volvo
27. Nuotekų tinklai
28. Spektrofotometras
29. Paviršinių nuotekų tinklai
Iš viso:

7,85
7,26
6,88
6,87
6,63
6,39
5,17
4,50
4,12
3,30
2,69
839,53

2 lentelė. UAB „Mažeikių vandenys“ 2016–2018 metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.
Inv.
Investicijų suma (tūkst.
Investicijų pavadinimas
Nr.
Eur)
1.
Telefonai
3,00
2.
Segmentinė tvora
2,80
3.
Vandens dezinfekavimo įrenginys
2,69
4.
Motoreduktorius KA67R37DRS71S4 0.37KW
2,37
5.
Kabelių ieškiklis
2,16
6.
Oro kompresoriai
2,13
7.
Spausdintuvas
1,92
8.
Žarna hidrodin. mašinos L-120m
1,80
9.
Benzininis generatorius „Generga“
1,75
10. Akumuliacinė tapla 316 L 790x1746 n./pl.
1,69
11. Aeratoriai
1,54
12. Apšiltinti vandentiekio šuliniai
1,50
13. AS plovimo įrenginys
1,45
14. Virinimo aparatas EuroTech 315
1,43
15. Vandens distiliatorius
1,40
16. Variklis Electric Motor
1,32
17. Ventiliatorius AFC-VB/2-400-150 1,5kW.
1,25
18. Pjaustytuvas Stihl TS 700
1,22
19. Automatinė gaudyklė
1,05
20. Vandens šildytuvas
0,98
21. Matavimo prietaisai
0,84
22. Grafinis registratorius
0,80
23. pH metras inoLab pH 7110, SET4 su elektrodu SenTix 81
0,75
24. Svarstyklės
0,51
Iš viso:
38,35
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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