ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ
KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS INVESTICIJŲ PLANO 2021–2025
METAMS PAKEITIMO IR PAPILDYMO DERINIMO
2021 m. lapkričio 24 d. Nr. VI.TS-240
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalimi,
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, 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 Valstybinės energetikos reguliavimo 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“, 7.7 papunkčiu,
atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos 2021 m. spalio
26 d. posėdžio protokolo Nr. V21-12 3 punkto nutartį, Elektrėnų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų plano
2021–2025 metams pakeitimą ir papildymą (priedas).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius).

Meras

Kęstutis Vaitukaitis

Elektrėnų savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 24d.
sprendimo Nr. VI.TS-240
priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS INVESTICIJŲ PLANO 2021–2025 METAMS
PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

Projekto įgyvendinimo metai
Proj.
Nr.
ŠT-26

ŠT-31

Projekto pavadinimas
Šilumos tinklų rekonstrukcija
Kareivonyse, II etapas (katilinė
ŠK8 Saulės g. 7, ŠK7 Saulės g. 11)
Šilumos tinklų atnaujinimas nuo
Trakų g. 1 šiluminės kameros iki
Trakų g. 3 ir Trakų g. 5 šilumos
punktų Elektrėnų mieste

Mato
vnt.

2021

Eur

2022

2023

2024

18607

2025

Finansavimo šaltiniai
EKŪ lėšos – 50 proc.,
skolintos – 50 proc.
EKŪ lėšos

Eur

50000
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