
       

                          
  

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO 
 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. T-363 
Šakiai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

10 straipsnio 10 punktu, Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 

užmokesčio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2019 

m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 03E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 10, 12 ir 17 punktais, bei 

atsižvelgdama į UAB „Šakių vandenys“ 2021 m. gruodžio 9 d. prašymą Nr. S-659 „Prašymas dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros 

mokesčio nustatymo“, Šakių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Suderinti uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2022–2024 metų geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų įregimo/priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas) (pridedama). 

2. Nustatyti šio sprendimo 1 punktu suderinto Veiklos plano vykdymo laikotarpiu uždarosios 

akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį be 

pridėtinės vertės mokesčio: 

2.1. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: 

2.1.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,10 Eur butui per mėnesį; 

2.1.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 

– 0,40 Eur butui per mėnesį; 

2.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, 

skirtų asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, įvaduose: 

2.2.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.2.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 

– 0,31 Eur namui per mėnesį; 



   

2.3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade – 3,22 Eur  namui per 

mėnesį;  

2.4. Vidutinį geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį abonentams (įmonėms, 

organizacijoms) perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 1,66 Eur 

apskaitos prietaisui per mėnesį, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus: 

2.4.1. diametras 15 mm (buitinis) – 0,82 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.2. diametras 20 mm (buitinis) – 0,95 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.3. diametras 20 mm - 2,57 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.4. diametras 25 mm – 3,42 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.5. diametras 32 mm – 3,92 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.6. diametras 40 mm - 8,38 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.7. diametras 50-65 mm – 9,59 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.8. diametras 80 mm – 15,43 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 

2.4.9. diametras 100 mm – 16,75 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį. 

3. Pripažinti netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo 

Nr. T-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ 1.8 punktą su 

šio punkto pakeitimais ir papildymais. 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.  

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas. 

 
 
 
Savivaldybės meras               Edgaras Pilypaitis 
 
 
 


