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DĖL UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ
BAZINIŲ KAINŲ
2019 m. lapkričio d. Nr. O5EVilnius
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu
Nr. O3E-460 „Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ (toliau – Nutarimas) suderino
UAB „Vilkaviškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir
vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be PVM).
Taryba 2019 m. spalio 30 d. gavo Bendrovės 2019 m. spalio 30 d. raštu Nr. SD-247 „Dėl
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ (toliau –
Raštas) pateiktą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ (toliau –
Savivaldybės tarybos sprendimas) kopiją. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos mažesnės,
negu Tarybos Nutarimu suderintos Bendrovės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir
vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.
Tarybos Nutarimu suderintos bei Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos Bendrovės
geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų
apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos (be PVM) pateiktos
1 lentelėje.
1 lentelė. Tarybos Nutarimu suderintos bei Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos Bendrovės
perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos
Eil.
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Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas
bute, Eur/m3:
Geriamojo vandens tiekimo
Nuotekų tvarkymo:
nuotekų surinkimo
nuotekų valymo
nuotekų dumblo tvarkymo
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6.

7.

8.
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Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas
individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų,
skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose, Eur/m3:
Geriamojo vandens tiekimo
Nuotekų tvarkymo:
nuotekų surinkimo
nuotekų valymo
nuotekų dumblo tvarkymo
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems
geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir
tiekiamą abonentams Eur/m3:
Geriamojo vandens tiekimo
Nuotekų tvarkymo:
nuotekų surinkimo
nuotekų valymo
nuotekų dumblo tvarkymo
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį
patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir
vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo
įvade, Eur/m3:
Geriamojo vandens tiekimo
Nuotekų tvarkymo:
nuotekų surinkimo
nuotekų valymo
nuotekų dumblo tvarkymo
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams,
kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo
bute, Eur/butui per mėn.:
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės
įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams,
kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo
įvade, Eur/namui per mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams,
kuriems vanduo apskaitomas individualių
gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų
asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms įvaduose,
Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės
įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, Eur/namui
per mėn.
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina
abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną
100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos
padidėjimą, Eur/m3
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0,62
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Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną
100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų
(SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną
10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N)
koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,026

0,026

-

0,003

0,003

-

12.

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto
priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3

6,43

6,43

-

13.

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/
m3

0,17

0,17

-

Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktos informacijos, Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos
Bendrovės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės
kainos yra mažesnės negu suderintos Tarybos Nutarimu.
Pažymėtina, kad Bendrovė Rašte nepateikė paaiškinimų, kokiu pagrindu Vilkaviškio rajono
savivaldybė nustatė mažesnes atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo
paslaugos bazines kainas.
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius (toliau – Skyrius), patikrinęs
Savivaldybės tarybos sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 16 dalimi, Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos,
patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu
Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo
metodikos patvirtinimo“ 62.8 papunkčiu, siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir:
1. Konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos sprendimo 1.5–1.8 papunkčiuose nurodytos
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos
nustatytos nesilaikant Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies, numatančios, kad geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis nediskriminavimo principu ir
sąnaudų susigrąžinimo principu, reikalavimų.
2. Pareikalauti Vilkaviškio rajono savivaldybės per 1 mėnesį pašalinti pažeidimus arba
Įstatymo nustatyta tvarka pateikti derinti naujas kainas.
3. Informuoti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybei per 1 mėnesį nepašalinus nurodytų
pažeidimų ir nepateikus derinti naujų kainų projekto, Taryba, vadovaudamasi Įstatymo 34 straipsnio
16 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo „Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai, el. p.: info@vilkvand.lt;
2. Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Lina Jakimčikienė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ
BAZINIŲ KAINŲ
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 16 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92
„Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, ir įvertinusi Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą
Nr. B-TS-221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“
(toliau – Savivaldybės tarybos sprendimas) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau
– Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. lapkričio d. pažymą Nr.
O5E„Dėl
UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų“, Taryba n u t a r i a:
1. Konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos sprendimo 1.5–1.8 papunkčiuose nurodytos
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos
nustatytos nesilaikant Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies, numatančios, kad geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis nediskriminavimo principu ir
sąnaudų susigrąžinimo principu, reikalavimų.
2. Pareikalauti Vilkaviškio rajono savivaldybės per 1 mėnesį pašalinti pažeidimus arba
Įstatymo nustatyta tvarka pateikti derinti naujas kainas.
3. Informuoti, kad, Vilkaviškio rajono savivaldybei per 1 mėnesį nepašalinus šio nutarimo
1 punkte nurodytų pažeidimų ir nepateikus derinti naujų kainų projekto, Taryba, vadovaudamasi
Įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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