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2022 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, 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 „Pakruojo šiluma“ 2022 m. vasario 1 d. raštą Nr. S-21 „Dėl
investicijų derinimo“, 2022 m. vasario 3 d. raštą Nr. S-21 „Dėl 2022 m. vasario 1 d. pateiktų derinti
investicijų“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-142
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2020 m. faktiškai atliktų investicijų
derinimo“, 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-143 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Pakruojo šiluma“ 2021 m. investicijų plano suderinimo“, 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimą
Nr. T-341 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2021 metų faktiškai įvykdytų
investicijų suderinimo“ bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos
kainų ir investicijų skyriaus 2022 m. kovo 3 d. pažymą Nr. O5E-281 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“
2020 ir 2021 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Pakruojo šiluma“ 2020 ir 2021 metų investicijas:
Inv. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
Iš viso:

Investicijų pavadinimas
Darbo įrankių atnaujinimas
Pakruojo RK valdymo įrangos atnaujinimas
4 MW biokuro katilo remontas
Linkuvos gimnazijos katilas su priklausiniais
Joniškėlio 8 katilinės katilo remontas
Lygumų pagr. mokyklos katilinės rekonstrukcija
Vandens PH sistemos prie ekonomaizerio įrengimas
Dirbtuvių remontas
Šilumos skaitiklių keitimas
Kompiuterinės technikos atnaujinimas
Transporto priemonės įsigijimas
Administracinio pastato remontas

Investicijų suma, tūkst. Eur
2020 m. 2021 m. Iš viso:
3,54
0,65
4,19
10
10
26,99
33
59,99
4,35
2,32
6,67
1,49
1,49
14,4
14,4
1,99
1,99
2
2
1,34
3,33
4,67
0,41
2,9
3,31
2,02
2,02
3,68
17,24
20,92
44,32
87,33
131,65

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