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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). 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 „Skuodo vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. birželio 05 d. raštu Nr. VR1-165
„Prašymas derinti investicijų projektą“ Tarybai pateikė derinti 2016, 2017, 2018 metais faktiškai
įgyvendintas investicijas (derinamos investicijos nebuvo numatytos Skuodo rajono savivaldybės
tarybos patvirtintuose 2015‒2017 metų geriamojo vandens tvarkymo infrastruktūros plėtros
plane ir 2018‒2020 metų veiklos plane) ir 2019–2021 metų planuojamas atlikti investicijas.
Bendrovė 2020 m. liepos 16 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-9466), 2020 m. rugsėjo 9 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-11909), 2020 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr.VR1-283 „Dėl papildomos
informacijos pateikimo“ 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.
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 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T9-163 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“
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(toliau – Veiklos planas) ir Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. T9-42 „Dėl UAB „Skuodo vandenys“ faktinių investicijų suderinimo“ (toliau –
Sprendimas).
Investicijos 1 lentelės Nr. 3-10, 12-14, 16, 21, 24 viršija ribinę sumą 1 (Bendrovės 9 proc. nuo
metinės į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainą
įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos sudaro 11,64 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 (investicijos 1 lentelė Nr. 1-2, 11, 15, 17-20, 22-23) 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 bendrai derinamų investicijų sąrašą, nurodytą 2 lentelėje (nurodytų investicijų vertė neviršija
Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje numatytos 3 tūkst. Eur ribos). Bendrovės pateiktas šios investicijos
aprašymas atitinka Tvarkos aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 485,72 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 2016–2021 metų investicijos parodytos 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti įgyvendintos 2016–2018 m. ir planuojamos
įgyvendinti 2019–2021 metų investicijos.
Inv.
Nr.

1.
2.
3.
4.
1

Investicijos pavadinimas
2016
Vandens gerinimo įrengimai
Aleksandrijoje
Vandens gerinimo įrenginiai
Gėsaluose, Šliktinėje
Skuodo vandens nugeležinimo
stoties senųjų filtrų keitimas į
naujus
Vandentiekio ir nuotekų tinklų

Investicijų suma (tūkst. Eur)
2017
2018

2019–2021

0

0

0

5,00

0

0

0

10,00

0

0

0

100,00

0

0

0

18,00

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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plėtra Geležinkelio g.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Gėlių g.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Stadiono g.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra Pievų g.
Skuodo raj. Vandenviečių ir
gręžinių atnaujinimas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
infrastruktūros rekonstrukcija
Nuotekų stočių atnaujinimas
Elektros įrenginių
atnaujinimas ir
modernizavimas
Nuotekų valyklų
rekonstrukcija
Dumblo apdorojimo įrenginių
atnaujinimas
Transporto priemonių parko
atnaujinimas
Ūkio inventoriaus
atnaujinimas
Nuosavų pastatų ir statinių
atnaujinimo ir statybos darbai
Kompiuterinių darbo vietų
atnaujinimas
Reguliavimo apskaitos
sistemos modulis
Abonentų apskaita
Buhalterinė programa
Vandens apskaitos prietaisų
keitimas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vandentiekio tinklų
atnaujinimo darbai
Aleksandrijos k.
Naujo gręžinio statyba
Vindeikių k
Higienos ir sveikatingumo
centro pastato remonto darbai

22.
23.
24.
Iš viso:

0

0

0

14,00

0

0

0

40,00

0

0

0

14,00

0

0

0

30,00

0

0

0

30,00

0

0

0

18,00

0

0

0

9,00

0

0

0

12,00

0

0

0

12,00

0

0

0

50,00

0

0

0

9,00

0

0

0

20,00

0

0

0

5,00

5,00

0

0

0

0
0

7,75
0

0
3,4

0
0

0

0

0

30,00

0

0

0

5,00

0

0

0

10,00

0

0

0

20,00

5,00

7,75

3,40

461,00

Taip pat, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6.1.2 papunkčiu, Bendrovė pateikė bendrai derinamų
investicijų sąrašą, kurį sudaro investicijos, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, išskyrus kompiuterinę
įrangą ir programinę įrangą.
2 lentelė. Bendrovės 2016, 2017, 2019 ir 2020 metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.
Inv.
Nr
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Investicijos
pavadinimas
Valymo įrenginiai
Ylakių kaime
Kanalizacijos trasa
Mosėdyje
Inventoriaus įsigijimas
Malkinė
Siurbliai ir varikliai
Filtras vandens
gerinimui
Mechaninio filtro

2016

Investicijų suma (tūkst. Eur)
2017
2019
2020

Iš viso:

0,27

0

0

0

0,27

1,88

0

0

0

1,88

0,18
0
0

0,52
2,22
0,57

0
0
0

0
0
0

0,70
2,22
0,57

0

0

0,53

0

0,53

0

0

0

2,40

2,40

4
įrengimas Mokyklos g.
Gedimino g
Iš viso:

2,33

3,31

0,53

2,4

8,57

Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis ir
savivaldybės lėšomis. Derintinų investicijų finansavimo šaltiniai nurodomi 3 lentelėje.
3 lentelė. Teikiamų derinti investicijų finansavimo šaltiniai.
Investicijos numeris
Savivaldybė lėšos, proc.
1 lentelė Nr. 1-2, 7-21
1 lentelė Nr. 3,5-6,
1 lentelė Nr. 4, 23-24
1 lentelė Nr. 22
2 lentelės Nr. 1-8

50%
100%
60%
-

Bendrovės nuosavos lėšos,
proc.
100%
50%
40%
100%

Investicija 1 lentelė Nr. 1-2. Vandens gerinimo įrenginiai Aleksandrijoje, Gėsaluose, ir
Šliktinėje.
Bendrovė nurodo, kad vandens gerinimo įrenginiai Aleksandrijos vandenvietėje buvo įrengti
atsižvelgus į padidintą geležies kiekį vandenyje. Buvo atlikta filtrų patalpos statyba, įrengti
filtravimo įrenginiai. Išgaunamame vandenyje bendrosios geležies kiekis iki filtrų įrengimo siekė
460 µg/l, po filtrų įrengimo <30 µg/l (leistina norma 200 µg/l).
Taip pat, Bendrovė planuoja įrengti vandens gerinimo įrenginius Šliktinės kaime ir Gėsalų
kaime. Šliktinės kaime išgaunamame vandenyje bendrosios geležies koncentracija 10 kartų viršija
didžiausią leistiną koncentraciją, o Gėsalų kaime – 7,5 karto. Sumontavus vandens gerinimo filtrus
gyvenvietėms bus tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis vanduo, geležies kiekis vandenyje
<30 µg/l (leistina norma 200 µg/l). Kokybės reikalavimus atitinkantis vanduo bus tiekiamas 400
gyventojų.
Bendrovė nurodo, kad įgyvendinus investicijas vidutiniškai 0,68 tūkst. Eur padidės einamojo
remonto ir aptarnavimo sąnaudos, 0,15 tūkst. Eur elektros sąnaudos ir 0,03 tūkst. Eur technologinių
medžiagų sąnaudos.
Bendrovė nurodo, kad 2019 m. įgyvendino investiciją Nr. 1., skiriant 4,70 tūkst. Eur.
Pažymėtina, kad Veiklos plane vandens gerinimo įrenginių įrengimui Aleksandrijoje numatyta 5,0
tūkst. Eur. Siūloma derinti faktiškai panaudotą Bendrovės nuosavų lėšų sumą, kas sudaro 4,7 tūkst.
Eur. Investiciją Nr. 2 numatoma įgyvendinti 2020–2021 m. skiriant 10,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 3. „Skuodo vandens nugeležinimo stoties senųjų filtrų keitimas į
naujus“.
Bendrovė nurodo, kad Skuodo miesto vandenvietėje išgaunamame vandenyje bendrosios
geležies kiekis siekia 800-1000 µg/l, tai 4-5 kartus daugiau nei leidžiama 200 µg/l norma. Kadangi
nuo 1974 m. veikiantys Skuodo miesto vandens gerinimo įrenginiai yra fiziškai susidėvėję ir kelia
pavojų dėl galimų vandentiekio avarijų patalpų viduje ir momentais suprastėjančių vandens
kokybės rodiklių, Bendrovė planuoja atlikti Skuodo miesto vandens nugeležinimo stoties vidaus
kapitalinį remontą. Bus keičiami fiziškai susidėvėję nugeležinimo filtrai, vandentiekio ir nuotekų
vamzdynai, įvairios fasoninės dalys, įrengiama skaitmeninė stebėjimo ir valdymo sistema, keičiama
elektros instaliacija, apšvietimas, tvarkomos grindys, sienos ir lubos. Atlikus darbus bus paruošta
vandens gerinimo įranga, kuri leis tiekti iki 1200 m 3 per parą arba 70 m3 per valandą iki reikiamo
lygio nugeležinto vandens, supaprastės įrenginių priežiūra ir valdymas, bus sumažinta tikimybė
įvykti gedimams. Senųjų filtrų projektinis pajėgumas yra 3000 m 3 per parą, o patiekiamo vandens
kiekis per parą šiuo metu yra 600 m3, todėl vietoj šiuo metu naudojamų 8 vandens filtrų kolonų
planuojama sumontuoti 6 mažesnės talpos vandens filtrus. Vandens gerinimas bus vykdomas jį
aeruojant ir perkošiant per smėlio filtrus, vykdant regeneracijos (atplovimo) procesą. Geležies
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šalinimo procesui reikalingas deguonis, kuris bus įterpiamas į vandenį, įpučiant kompresoriumi
suspaustą orą. Įgyvendinus investiciją apie 6000 gyventojų gaus Lietuvos higienos normos (HN
24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“) reikalavimus atitinkantį vandenį.
2020 m. gegužės 14 d. pasirašyta projektavimo darbų sutartis Nr. F5-23 su UAB „Infes
technologijos“. Sutarties vertė 9,5 tūkst. Eur.
Bendrovė nurodo, kad įgyvendinus investicijas vidutiniškai 0,77 tūkst. Eur padidės einamojo
remonto ir aptarnavimo sąnaudos, 0,50 tūkst. Eur elektros sąnaudos ir 0,20 tūkst. Eur technologinių
medžiagų sąnaudos.
Investiciją numatoma įgyvendinti 2020–2021 m. skiriant 100,00 tūkst. Eur
.
Investicija 1 lentelė Nr. 4-7. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Geležinkelio g.“,
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gėlių g.“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Stadiono
g.“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pievų g.“.
Įgyvendinant šias investicijas Bendrovė numato vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Skuodo
mieste (Geležinkelio, Gėlių, Stadiono, Pievų gatvėse). Planuojama nutiesti 0,9 km vandentiekio ir
1,05 km nuotekų magistralinių tinklų. Minėtose gatvėse planuojama pagal projektinius sprendinius
naudoti požeminį ir tranšėjinį vamzdynų klojimo būdą. Stadiono gatvėje reikalinga nuotekų
perpumpavimo siurblinė, kurios projektinis pajėgumas būtų iki 20 m 3/val. Stadiono gatvės tinklų
plėtra leistų ateityje plėsti centralizuotus tinklus į sodų bendrijas „Pavasaris“ ir „Vasara“. Šiuo metu
minėtose gatvėse gyventojai vandenį naudoja iš vandens šulinių arba artezinių gręžinių, tačiau
šuliniuose šiltuoju laikotarpiu trūksta vandens. Nuotekos tvarkomos individualiai, nuotekų
rezervuaruose ir nuotekų valymo įrenginiuose.
Išplėtoti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai suteiks galimybę Geležinkelio gatvės 30
gyventojų, Gėlių gatvės 12 gyventojų, Stadiono gatvės 16 gyventojų, Pievų gatvės 8 gyventojams,
(iš viso 66 gyventojams) jungtis prie centralizuotų paslaugų. Numatoma, kad Bendrovės geriamojo
vandens realizacija padidės 0,65 tūkst. m3, o nuotekų – 0,8 tūkst. m3, 0,07 tūkst. Eur padidės
elektros energijos sąnaudos.
Pažymėtina, kad Veiklos plane vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Gėlių g.(investicija 1
lentelė Nr. 5) numatyta skirti 14,0 tūkst. Eur. Bendrovė nurodo, kad vandentiekio tinklų plėtra
vykdoma nebus, o investicijos įgyvendinimui planuojama skirti 8,4 tūkst. Eur (7 tūkst. Eur iš
savivaldybės lėšų, 1,4 tūkst. Eur iš nuosavų lėšų). Bendrovė nurodo, kad vykdant šią investiciją,
2019 m. gegužės 24 d. pasirašė paslaugos sutartį Nr. D-0012 su UAB „Dojas“, dėl buitinių nuotekų
tinklų projektavimo ir kadastrinių bei geodezinių matavimo paslaugų. Sutarties vertė 1,99 tūkst.
Eur. Tiekėjui neįvykdžius sutarties 3.3 punkto, suma už paslaugas susidarė 1,55 tūkst. Eur. Siūloma
derinti sumą, numatytą tik Gėlių g. nuotekų tinklų plėtrai, kas sudaro 8,4 tūkst. Eur.
Investicijas numatoma įgyvendinti 2020–2021 m. skiriant 80,40 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 8. „Skuodo raj. Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą gyventojams,
būtinas pastovus vandenviečių ir gręžinių, vandentiekio tinklų atnaujinimas ir remontas. Per 2019–
2021 m. planuojama Pašilėje keisti vieną, Šatėse keisti vieną, Krakėse keisti vieną, Mosėdyje keisti
du gręžinių siurblius (3, 4 ir 5 kW) (pradėti eksploatuoti 2009-2011 m., nusidėvėjimas 5 m.).
Pašilėje, Šatėse, Mosėdyje, Ylakiuose, Lenkimuose, Skuodo m. planuojama keisti 8 dažnio
keitiklius (pradėti eksploatuoti 2016 m.), taip pat Skuodo m. numatoma keisti variklį 22 kW su
turbina, sklendes, adapterius ir oro įpūtimo mazgo komplektą, o Udraliuose numatoma keisti
peteliškinę sklendę, nuotolinę kontrolės valdymo sistemą.
Bendrovė nurodo, kad 2019 m. pakeisti 4 vandens siurbliai, 22 kW variklis su turbina, 2
dažnio keitikliai, 3 sklendės, 2 adapteriai, oro įpūtimo mazgas, nuotolinė kontrolės valdymo
sistema. Bendra 2019 m. atliktų investicijų suma 10,02 tūkst. Eur.
Bendrovė nurodo, kad įgyvendinus investicijas 0,80 tūkst. Eur sumažės aptarnavimo
sąnaudos.

6

Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 30,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 9. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros rekonstrukcija“.
Bendrovė nurodo, kad Skuodo mieste planuoja keisti iš viso 20 vandentiekio sklendžių nuo
100 mm iki 200 mm diametro, kurios yra neveikiančios ir neužsisuka. Bendrovė taip pat planuoja
atnaujinti surūdijusius vandentiekio ir nuotekų vamzdynų šulinius ir fasonines dalis. Bendrovė
nurodo, kad įgyvendinus investiciją 0,50 tūkst. Eur sumažės einamojo remonto ir eksploatacinių
medžiagų sąnaudos.
Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 30,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 10. „Nuotekų stočių atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad 2020–2021 m. Skuodo mieste planuojama atnaujinti 4 buitinių nuotekų
siurblines, kuriose bus keičiami senieji valdikliai, kurie nesuderinami su atnaujinta ryšių įranga.
Valdikliai skirti siurblinių automatizuotam veikimui ir nuotoliniam komunikavimui su dispečerine.
Atnaujinus siurblinių nuotolinį stebėjimą ir valdymą bus greičiau reaguojama į siurblinių veiklos
sutrikimus ir bus sumažintas periodinis siurblinių tikrinimas. 2021 m. Skuodo m. planuojama
pakeisti vieną susidėvėjusį nuotekų siurblį (pradėtas naudoti 2014 m., nusidėvėjimas 5 m.).
Taip pat, Bendrovė nurodo, kad 2019 m įsigijo valymo įrenginių valdymo bloką, 0,9 kW
maišyklę (Bendrovė nurodo, kad nusidėvėjusi maišyklė nebuvo užpajamuota, o nurašyta į
sąnaudas), 1 dažnio keitiklį, atnaujino kanalizacijos perpumpavimo stotį (pradėta eksploatuoti nuo
1975 m.), įrengė valymo įrenginių valdymo programinę įrangą. Sutartys dėl pirkimų nebuvo
pasirašytos. Bendra 2019 m. atliktų investicijų suma 8,56 tūkst. Eur.
Investicijai numatoma skirti 18,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 11. „Elektros įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas“.
Bendrovė nurodo, kad įgyvendinant investiciją planuojamas vandenviečių elektros įvadinių,
apskaitos spintų atnaujinimas ir keitimas, elektros automatikos atnaujinimas, elektros kabelių
keitimas. Mosėdyje ir Ylakiuose planuojama atnaujinti po dvi nuotekų siurblinių elektros ir
automatikos spintas, nes įranga pasenusi ir dažnai genda. Taip pat numatoma Barstyčiuose atlikti
gręžinių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos atnaujinimo darbus, kadangi šiuo metu iš dviejų
šalia esančių vandens gręžinių matomas ir valdomas tik vienas. Planuojama įdiegti tris naujas
nuotolinio valdymo sistemas (Šaukliuose, Mosėdyje ir planuojamoje perimti Luknių vandenvietėje),
kurios leis dispečerinėje stebėti gręžinių darbą ir juos valdyti, užtikrinant greitą reagavimą
vandentiekio avarijų metu.
Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 9,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 12. „Nuotekų valyklų rekonstrukcija“.
Bendrovė nurodo, kad Skuodo nuotekų valykloje planuojama keisti vieną iki 5 kW dumblo
siurblį ir vieną orapūtę. Bendrovė nurodė, jog turtas nusidėvėjęs, tačiau nebuvo užpajamuotas, o
nurašytas į sąnaudas.
Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 12,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 13. „Dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad Skuodo nuotekų valykloje dumblo apdorojimo pastate planuojama
keisti vieną komplektą pilnai susidėvėjusių nuotekų dumblo preso juostų (pradėtos eksploatuoti
2013 m., nusidėvėjimas 6 m.). Taip pat, Bendrovė nurodo, kad 2019 m. pakeitė susidėvėjusį dažnio
keitiklį (investicijos vertė 0,23 tūkst. Eur).
Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 12,00 tūkst. Eur
Investicija 1 lentelė Nr. 14. „Transporto priemonių parko atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad kaimiškose vietovėse vyrauja sunkiai pravažiuojami keliai, todėl įsigijo
pravažesnį automobilį Volvo (vyr. inžinieriui), o buvęs perduotas apskaitos prietaisų priežiūros
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darbuotojams, kurį darbuotojai naudoja vandens skaitiklių keitimo darbams. Taip pat Bendrovė
įsigijo savivartį sunkvežimį Iveco su kranu kroviniams vežti. Bendrovė pateikė 2019 m. rugsėjo 13
d. pirkimo pardavimo sutarties Nr. 725 su UAB „Tralis“ dėl automobilio VOLVO XC 90 pirkimo
kopiją (sutarties vertė 5,7 tūkst. Eur) ir 2019 m. balandžio 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
25419 su UAB „Harimanas“ dėl sunkvežimio Iveco Eurocargo 150E18 pirkimo kopiją (sutarties
vertė 16 tūkst. Eur).
Bendrovė nurodo, kad transporto ūkiui atnaujinti, numato keisti techniškai pasenusį FIAT
Ducato sunkvežimį su tentu (eksploatacijos pradžia 2000 m., nusidėvėjimas 10 m.), kuris
naudojamas mažesnių gabaritų krovinių ir įrankių pervežimui. Automobilio techninė apžiūra
numatoma 2021 m. sausio 21 d. Taip pat planuojama keisti pardavimų tarnybos šiuo metu
eksploatuojamą automobilį (eksploatacijos pradžia įmonėje 2010 m., gamybos data 2000 m.
nusidėvėjimas 7 m.), kurio eksploatacijai išleidžiama nemažiau nei 1000 Eur per metus.
Automobilio techninė apžiūra numatoma 2021 m. kovo 29 d. Taip pat Bendrovė numato įsigyti
lengvąjį automobilį administracijai, kuris bus skirtas administracinėms ir klientų aptarnavimo
funkcijoms vykdyti.
Bendrovė nurodo, kad įgyvendinus investicijas 2,70 tūkst. Eur padidės einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos, 4,35 tūkst. Eur kuro sąnaudos ir 0,04 mokesčiai už taršą. Investicijas
numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 40,00 tūkst. Eur.
Taip pat, Bendrovė nurodo, kad planuoja atnaujinti asenizacijos automobilį, kurio įranga
sumontuota ant „GAZ53“ bazės, kuri techniškai ir morališkai pasenusi. Transporto priemonės
eksploatacijos pradžia 1983 m. Techninė apžiūra galioja iki 2020 m. rugsėjo 24 d. Planuojama
keisti transporto priemonės bazę, kuri užtikrins geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir geresnę
paslaugos kokybę. Asenizacijos automobilio pirkimui Bendrovė numato skirti 10 tūkst. Eur.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.6 papunkčiu, investicija apibrėžiama kaip lėšų ir (arba) teisės
aktų nustatyta tvarka įvertinto reguliuojamos veiklos materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto
įdėjinys, kuris investuojamas, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti
vartotojui patikimą reguliuojamos paslaugos teikimą, iš investavimo objekto gauti pagrįstos
investicijų grąžos ir (ar) pajamų, taip pat užtikrinti valstybės nustatytų užduočių ir (ar) programų
įgyvendinimą. Asenizacijos automobilis nepriskirtinas reguliuojamai veiklai Tvarkos apraše
apibrėžiamų investicijų prasme, todėl toliau pažymoje ši investicija nenagrinėjama.
Investicija 1 lentelė Nr. 15. „Ūkio inventoriaus atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad numatomas ūkio įrankių pirkimas, pamatų polių grąžtas, žoliapjovė,
elektros generatorius, kabelių ieškiklis, įvairios replės. Naujas pamatų polių grąžtas reikalingas
Skuodo rajono vandenviečių gręžinių teritorijų aptvėrimui statant tvoras. Papildoma žoliapjovė
reikalinga Skuodo rajono vandenviečių apsaugos zonų priežiūrai, siekiant efektyviau atlikti darbus.
Turimam elektros generatoriui trūksta galios suvirinimo aparato veikimui, todėl planuojama įsigyti
mobilų elektros generatorių, kuris reikalingas vandentiekio ir nuotekų tinklų elementų suvirinimui ir
remontui. Naujas kabelių ieškiklis, pakeisiantis sugedusį įrenginį, reikalingas aptikti elektros bei
ryšių kabelius kai avarijos vietoje kasama tranšėja arba duobė. Taip pat planuojama įsigyti
nemažiau 100 kg tankinimo plokštę, kuri reikalinga tankinti gruntą iškastose tranšėjose, atliekant
remonto ir statybos darbus. Taip pat planuojama įsigyti aukšto slėgio plovimo įrangą bendrovės
transporto plovimui.
Investicijas numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 9,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr.16. „Nuosavų pastatų ir statinių atnaujinimo ir statybos darbai“.
Bendrovė nurodo, kad planuojamas administracinių patalpų (pradėtos eksploatuoti 1974 m.,
nusidėvėjimas 50 m.) lauko laiptų, katilinės atnaujinimas, langų ir durų keitimas, buhalterijos
kabineto atnaujinimas, pakeičiant radiatorius, baldus, susidėvėjusią grindų, sienų ir lubų dangą,
atlikti įėjimo į administracijos patalpas laiptų atnaujinimą, nes senieji laiptai susidėvėję ir aptrupėję.
Taip pat katilinės patalpos atnaujinimą ir tuo pačiu įsigyti naują 24 kW galios granulinį katilą, nes
senasis kieto kuro katilas prakiuro nepataisomai. Apšildomas plotas 200 m2. Nugeležinimo stoties
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pastate (pradėtas eksploatuoti 1974 m., nusidėvėjimas 50 m.) planuojama pakeisti likusius prastos
būklės ir supuvusius medinius langus ir trejas medines duris.
Taip pat, siekiant užtikrinti saugumą, Bendrovė numato Bendrovės teritorijoje pastatyti dalį
perimetro tvoros, kuri atskirs darbo aikštelę nuo priešgaisrinio vandens telkinio.
Investicijas numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 20,00 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 17. „Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas“.
Bendrovė nurodo, kad planuoja atnaujinti administracijos, abonentinio skyriaus ir
dispečerinės kompiuterines darbo vietas, abonentų apskaitą, buhalterinę programą.
Bendrovė nurodo, kad 2019 m. buvo įsigyti kompiuteriai (investicijos vertė 1,84 tūkst. Eur.) ir
programinė įranga (investicijos vertė 0,23 tūkst. Eur.).
Investiciją numatoma įgyvendinti 2019–2021 m. skiriant 5,00 tūkst. Eur.
Investicijos 1 lentelė Nr. 18-20. “Reguliavimo apskaitos sistemos modulis“, „Abonentų
apskaita“, „Buhalterinė programa“. Įgyvendinant šias investicijas Bendrovė 2016–2018 metais už
16,11 tūkst. Eur:
 2016 m. įsigijo reguliavimo apskaitos sistemos modulį (investicija Nr. 18) reikalingą
teisingai ir tiksliai informacijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikti (investicijos
vertė 5,00 tūkst. Eur);
 2017 m. įsigyta programa (investicija Nr. 19), skirta vandens, nuotekų ir paviršinių nuotekų
vartotojų sąskaitų išrašymui (investicijos vertė 7,75 tūkst. Eur);
 2018 m. įsigyta buhalterinė programa (investicija Nr. 20), siekiant užtikrinti tikslios ir
teisingos informacijos kaupimą (investicijos vertė 3,36 tūkst. Eur). Pažymėtina, kad Sprendime
buhalterinei programai numatyta 3,4 tūkst. Eur. Siūloma derinti faktiškai panaudotą Bendrovės
nuosavų lėšų sumą, kas sudaro 3,36 tūkst. Eur.
Investicija 1 lentelė Nr. 21. „Vandens apskaitos prietaisų keitimas“
Bendrovė nurodo, kad numatomas vartotojų ir abonentų įvairaus diametro vandens apskaitos
prietaisų, kurių pasibaigusi metrologinė patikra, keitimas. Planuojama per laikotarpį pakeisti apie
4000 vnt. vandens apskaitos prietaisų. Bendrovė nurodo, kad apskaitoje vandens apskaitos prietaisai
nurašomi į sąnaudas, todėl toliau pažymoje ši investicija nenagrinėjama.
Investicija 1 lentelė Nr. 22-23. “Vandentiekio tinklų atnaujinimo darbai Aleksandrijos k.“ ir
„Naujo gręžinio statyba Vindeikių k.“.
Bendrovė nurodė, kad minėtų investicijų neplanuoja įgyvendinti, todėl toliau pažymoje šios
investicijos nenagrinėjamos.
Investicija 1 lentelė Nr. 24. „Higienos ir sveikatingumo centro pastato remonto darbai“.
Investiciją numatoma įgyvendinti 2020–2021 m. skiriant 20,00 tūkst. Eur. Vadovaujantis
Tvarkos aprašo 4.6 papunkčiu, investicija apibrėžiama kaip lėšų ir (arba) teisės aktų nustatyta
tvarka įvertinto reguliuojamos veiklos materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įdėjinys, kuris
investuojamas, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti vartotojui patikimą
reguliuojamos paslaugos teikimą, iš investavimo objekto gauti pagrįstos investicijų grąžos ir (ar)
pajamų, taip pat užtikrinti valstybės nustatytų užduočių ir (ar) programų įgyvendinimą. Higienos ir
sveikatingumo centro pastato remonto darbai nepriskirtini reguliuojamai veiklai Tvarkos apraše
apibrėžiamų investicijų prasme, todėl toliau pažymoje ši investicija nenagrinėjama.
Investicijos 2 lentelės Nr. 1-7. Bendrovės pateiktas Tarybai derinti 2016, 2017, 2019–2021
metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.
Bendrovė nurodo, kad 2016 m. Bendrovė skyrė 0,27 tūkst. Eur valymo įrenginių Ylakių
gyvenvietėje notariniams veiksmams (pirkimo-pardavimo sutartis), nutiesė 249 m kanalizacijos
trasos Mosėdyje, kuria naudojasi 40 gyventojų (investicijos vertė 1,88 tūkst. Eur) ir 2016-2017 m.
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įsigijo įrankių, reikalingų nenutrūkstamam ir savalaikiam Bendrovės darbui (investicijos vertė 0,7
tūkst. Eur).
Taip pat Bendrovė 2017 m. skyrė 2,22 tūkst. Eur malkinės statybai, kuri reikalinga susidėti
kurą, kuriuo šildomos turimos įmonės patalpos ir 0,57 tūkst. Eur skyrė Puokės k. vandens gręžinio
varikliui ir nuotekų surinkimo varikliui Ylakiuose.
Bendrovė nurodo, kad 2019 m. Skuodo m. Vaižganto g. daugiabutyje įrengtas mechaninio
nugeležinimo filtras (investicijos vertė 0,53 tūkst. Eur). Tokie pat filtrai numatomi įrengti ir Skuodo
m. Mokyklos g. 2, 4, 6 ir Gedimino g. 6 daugiabučiuose, skiriant 2,4 tūkst. Eur.
Bendra 2016–2017, 2019 metų bendrai derinamų investicijų vertė sudaro 8,57 tūkst. Eur.
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. 1-7, 2 lentelės Nr. 2 – 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. 8-13, 2 lentelės Nr. 5-7 – pagal Tvarkos aprašo 37.3 papunktį, tai
yra investicijos esamos infrastruktūros renovacijai;
3. Investicijos 1 lentelės Nr. 14-21, 2 lentelės Nr. 1, 3-4, − 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 2,00 − tai yra
daugiau už Komisijos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. O3E-617 „Dėl 2019 metų finansinio
pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,55 balo) geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas.
2.1. Investicijų 1 lentelės Nr. 1-20 ir 2 lentelės Nr. 1-7 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-20
ir 2 lentelės investicijos Nr. 1-7 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.
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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
ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, parodytas lentelėse.
3 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 1-2 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.

2020–2029m.
vidurkis

0,003

0,005

0,005

0,005

0,005

0,004

4 lentelė. Investicijų 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.

2020–2058 m.
vidurkis

0,009

0,013

0,013

0,013

0,012

0,011

5 lentelė. Investicija 1 lentelės Nr. 4 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.

2020–2070 m.
vidurkis

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 lentelė. Investicija 1 lentelės Nr. 5 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.

2020–2069 m.
vidurkis

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 lentelė. Investicija 1 lentelės Nr. 6-7 ir 2 lentelės Nr. 2 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.

2020–2070 m.
vidurkis

0,000

0,009

0,008

0,008

0,008

0,006

8 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 8-13 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.

2020–2027 m.
vidurkis

0,081

0,066

0,063

0,059

0,054

0,056

9 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 14 preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainai.
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Metai
Poveikis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainai

Eur/m3

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2020–2028 m.
vidurkis

0,018

0,038

0,037

0,036

0,035

0,032

10 lentelė. Investicijos 1 lentelės Nr. 15 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

0,006

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

11 lentelė. Investicijų 1 lentelės Nr. 16 ir 2 lentelės Nr. 1, 4 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.

2020–2062m.
vidurkis

0,005

0,013

0,013

0,012

0,012

0,011

12 lentelė. Investicijų 1 lentelės Nr. 17-20 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.

2020–2025 m.
vidurkis

0,035

0,027

0,027

0,024

0,023

0,024

13 lentelė. Investicijų 2 lentelės Nr. 3, 5-7 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.

2020–2027 m.
vidurkis

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

Investicijos 1 lentelės Nr. 1-3, 6-20 ir 2 lentelės Nr. 1-7 didina geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainą. Atsižvelgus į tai, kad investicijos 1 lentelės Nr. 1-3, 6-20 ir 2
lentelės Nr. 1-7 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 1 lentelės Nr. 1-20 ir 2 lentelės Nr. 1-7 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.
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Bendras siūlomų suderinti 2016, 2017, 2018 faktiškai įgyvendintų ir 2019–2021 planuojamų
vykdyti investicijų preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai
parodytas 14 lentelėje.
14 lentelė Bendras siūlomų suderinti 2016, 2017, 2018 faktiškai įgyvendintų ir 2019–2021 metų
planuojamų investicijų 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.

0,160

0,178

0,173

0,163

0,155

2. Derinti 1 lentelės investicijos Nr. 1 „Vandens gerinimo įrengimai Aleksandrijoje“ faktiškai
Bendrovės panaudotą nuosavų lėšų sumą, kas sudaro 4,7 tūkst. Eur.
3. Derinti 1 lentelės investicijos Nr. 5 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gėlių g.“ tik
Gėlių g. nuotekų tinklų plėtrai numatytą sumą, kas sudaro 8,4 tūkst. Eur.
4. Derinti 1 lentelės investicijos Nr. 14. „Transporto priemonių parko atnaujinimas“ vertę be
lėšų numatytų asenizacijos automobilio pirkimui, kas sudaro 40 tūkst. Eur.
5. Derinti 1 lentelės investicijos Nr. 20 „Buhalterinė programa“ faktiškai Bendrovės
panaudotą nuosavų lėšų sumą, kas sudaro 3,36 tūkst. Eur.

PRIDEDAMA: Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Skuodo vandenys“ 2016, 2017, 2018, 2019–
2021 metų investicijų“ projektas, 2 lapai.
Vandens skyriaus vyriausioji specialistė
Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Skuodo vandenys“ atstovai;
2. Skuodo rajono savivaldybės atstovai.

Simona Kulikauskienė

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „SKUODO VANDENYS“
2016, 2017, 2018, 2019–2021 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“, įvertinusi UAB „Skuodo vandenys“ 2020 m. birželio 05 d. raštu Nr.
VR1-165 „Prašymas derinti investicijų projektą“ pateiktą prašymą, 2020 m. liepos 16 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-9466), 2020 m. rugsėjo 9 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-11909), 2020 m.
rugsėjo 17 d. raštu Nr.VR1-283 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ pateiktą papildomą
informaciją, atsižvelgdama į Skuodo rajono savivaldybės 2019 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T9163 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano
patvirtinimo“, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T9-42
„Dėl UAB „Skuodo vandenys“ faktinių investicijų suderinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens
departamento Vandens skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Skuodo vandenys“
2016, 2017, 2018, 2019–2021 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Skuodo vandenys“ 2016, 2017, 2018, 2019–2021 metų investicijas:
1 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ pateiktos Tarybai derinti įgyvendintos 2016–2018 m. ir
planuojamos įgyvendinti 2019–2021 metų investicijos.
Inv.
Investicijų suma
Investicijų pavadinimas
Nr.
(tūkst. Eur)
1.
Vandens gerinimo įrengimai Aleksandrijoje
4,70
2.
Vandens gerinimo įrenginiai Gėsaluose, Šliktinėje
10,00
Skuodo vandens nugeležinimo stoties senųjų filtrų keitimas į
3.
100,00
naujus
4.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Geležinkelio g.
18,00
5.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gėlių g.
8,40
6.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Stadiono g.
40,00
7.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pievų g.
14,00
8.
Skuodo raj. Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas
30,00
9.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros rekonstrukcija
30,00
10. Nuotekų stočių atnaujinimas
18,00
11. Elektros įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas
9,00
12. Nuotekų valyklų rekonstrukcija
12,00
13. Dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimas
12,00
14. Transporto priemonių parko atnaujinimas
40,00
15. Ūkio inventoriaus atnaujinimas
9,00
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16. Nuosavų pastatų ir statinių atnaujinimo ir statybos darbai
17. Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas
18. Reguliavimo apskaitos sistemos modulis
19. Abonentų apskaita
20. Buhalterinė programa
Iš viso:

20,00
5,00
5,00
7,75
3,36
396,21

2 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ 2016, 2017, 2019 ir 2020 metų bendrai derinamų investicijų
sąrašas.
Inv.
Investicijų pavadinimas
Nr.
1.
Valymo įrenginiai Ylakių kaime
2.
Kanalizacijos trasa Mosėdyje
3.
Inventoriaus įsigijimas
4.
Malkinė
5.
Siurbliai ir varikliai
6.
Filtras vandens gerinimui
7.
Mechaninio filtro įrengimas Mokyklos g. Gedimino g
Iš viso:

Investicijų suma
(tūkst. Eur)
0,27
1,88
0,70
2,22
0,57
0,53
2,40
8,57

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