
 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB „UTENOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ 

TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR 

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 
  

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. TS-291 

Utena 

   

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 

straipsnio 1 dalies 7, 10 punktais, 34 straipsnio 10 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“, 61.1 

papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 18 d. 

nutarimą Nr. O3E-600 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. 

lapkričio 13 d. raštą Nr. SD-1218 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, 

nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 

paslaugų kainų nustatymo“, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,70 

Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,92 Eur/m
3
; 

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,78 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,40 Eur/m
3
; 

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,22 Eur/m
3
; 

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m
3
. 

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių 

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,67 

Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,90 Eur/m
3
; 

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,77 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,39 Eur/m
3
; 

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,22 Eur/m
3
; 

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m
3
. 

1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir 

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams – 1,71 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,96 Eur/m
3
; 

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,75 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 



 

 

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,38 Eur/m
3
; 

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,21 Eur/m
3
; 

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m
3
. 

1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 

abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir 

vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,63 Eur/m3, iš 

šio skaičiaus: 

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,88 Eur/m
3
; 

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,75 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,38 Eur/m
3
; 

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,21 Eur/m
3
; 

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m
3
. 

1.5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

bute: 

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,24 Eur butui per mėn.; 

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo 

apskaitos prietaiso – 0,73 Eur butui per mėn. 

1.6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 8,61 Eur namui per mėn. 

1.7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, 

įvaduose: 

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,90 Eur apskaitos prietaisui 

per mėn.; 

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo 

apskaitos prietaiso – 0,56 Eur namui per mėn. 

1.8. Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 

paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas – 5,82 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos 

prietaisų diametrus ir tipus: 

1.8.1. diametras 15 mm – 1,81 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.2. diametras 20 mm – 2,93 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.3. diametras 25 mm – 5,12 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.4. diametras 32 mm – 8,03 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.5. diametras 40 mm – 13,86 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.6. diametras 50 mm – 31,61 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.7. diametras 65 mm – 37,51 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.8. diametras 80 mm – 49,51 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.9. diametras 50/20 mm – 34,54 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.10. diametras 65/20 mm – 40,28 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.11. diametras 80/20 mm –  62,91 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.12. diametras 100/20 mm – 112,85 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8.13. diametras 150/40 mm –  199,22 Eur apskaitos prietaisui per mėn. 

1.9. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos 

BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,022 Eur/m
3
. 

1.10. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos 

skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,016 Eur/m
3
. 

1.11. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos 



 

 

azoto koncentracijos padidėjimą – 0,003 Eur/m
3
. 

1.12. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos 

fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,0002 Eur/m
3
. 

2. Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 

24 d. sprendimą Nr. TS-100 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bei pardavimo kainų“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir 

savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. 

 

 

 

Savivaldybės meras         Alvydas Katinas 

 

http://www.utena.lt/

