
                

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ 2020−2021 METŲ INVESTICIJŲ“ 

2022 m.                d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  energetikos  įstatymo  15  straipsnio  3  dalimi,
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003
m.  birželio  17  d.  nutarimo  Nr.  O3-35  „Dėl  Energetikos  įmonių  investicijų  projektų  derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 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 „Širvintų šiluma“ 2022 m. gegužės 17 d. raštą Nr. 2-184 „Dėl 2020-
2021  m.  investicijų  suderinimo“,   Širvintų  rajono  savivaldybės  tarybos  2015  m.  rugsėjo  7  d.
sprendimą  
Nr. 1-139 „Dėl investicinių planų derinimo“, 2022 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. 1-12 „Dėl UAB
„Širvintų  šiluma“  investicijų  planų  derinimo“  bei  atsižvelgdama  į  Tarybos  Šilumos  ir  vandens
departamento Investicijų skyriaus 2022 m. liepos 5 d. pažymą Nr. O5E-911 „Dėl UAB „Širvintų
šiluma“ 2017−2021 metų investicijų“ Taryba n u t a r i a:

Derinti UAB „Širvintų šiluma“ 2020−2021 metų investicijas:
Inv.
Nr.

Investicijų pavadinimas
Investicijų suma, tūkst. Eur

2020 m. 2021 m. Iš viso:
1. Operatorinės patalpų įrengimas 6,71 - 6,71
2. Šilumos apskaitos skaitiklių įrengimas 2,06 3,36 5,42
3. 3,1 MW vandens šildymo katilo su pakura ir priklausiniais įrengimas - 646,85 646,85
4. Kuro sandėlis - 10,35 10,35
5. Bendrai derinamos investicijos 8,38 2,18 10,56

6.
Katilinės Nr. 3 esamo 5 MW galios VŠK Nr. 5 pakeitimas  nauju 5 
MW galios dūmavamzdžiu, vandens šildymo katilo bei esamos 
pakuros, pritaikytos kūrenti biokurą, rekonstrukcija

- 727,93 727,93

Iš viso: 17,15 1390,67 1407,82

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

Tarybos pirmininkas                                                                                                  Renatas Pocius
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