
 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. 

RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-368 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

„ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

PASLAUGŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-653 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, 

Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 

26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės 

informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos 

Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  

(toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano 

patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 17 d. pažymą 

Nr. O5-191 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

nutarimų (individualių) pakeitimo“, Komisija n u t a r i a: 

1. Pakeisti Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-368 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

vienašališko nustatymo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:  

„1. UAB „Šakių vandenys“ nuo 2013 m. lapkričio 1 d. vienašališkai nustatyti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas (be PVM): 

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas bute – 2,34 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,10 Eur/m
3
; 

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,24 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,80 Eur/m
3
; 

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,43 Eur/m
3
; 

1.1.2.3. dumblo tvarkymo – 0,01 Eur/m
3
; 

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas individualiame name – 2,12 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,00 Eur/m
3
; 

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,12 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,72 Eur/m
3
; 

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,39 Eur/m
3
; 

1.2.2.3. dumblo tvarkymo – 0,01 Eur/m
3
; 

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams – 2,21 Eur/m
3
, iš to 

skaičiaus: 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,09 Eur/m
3
; 

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,12 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 
 
0,72 Eur/m

3
; 

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,39 Eur/m
3
; 

1.3.2.3. dumblo tvarkymo – 0,01 Eur/m
3
; 
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1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį 

patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo 

įvade – 2,12 Eur/m
3 

, iš to skaičiaus: 

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,00 Eur/m
3
; 

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,12 Eur/m
3
, iš to skaičiaus: 

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,72 Eur/m
3
; 

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,39 Eur/m
3
; 

1.4.2.3. dumblo tvarkymo – 0,01 Eur/m
3
; 

1.5. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute: 

1.5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,85 Eur butui per mėn.; 

1.5.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,53 Eur butui per mėn.; 

1.6. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo  

įvade – 0,76 Eur namui per mėn.; 

1.7. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade: 

1.7.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,68 Eur apskaitos prietaisui  

per mėn.; 

1.7.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,43 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8. vidutinę pardavimo kainą abonentams – 1,23 Eur apskaitos prietaisui per mėn.“ 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną. 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas          Darius Biekša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


