
 
   

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO GERIAMOJO VANDENS 

TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO 
 

2019 m. sausio 24 d. Nr. T-3 
Panevėžys 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  
10 straipsnio 6 punktu, 34 straipsnio 2 ir 12 punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-456 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio 
ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir 
atsižvelgdama į viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2019-01-04 raštą Nr. S4-2 „Dėl geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Savivaldybės taryba             
n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 
paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio) trejų metų laikotarpiui: 

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, 

perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, – 1,75 Eur/m
3
, iš šio 

skaičiaus: 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,46 Eur/m
3
; 

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,29 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m
3
; 

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,84 Eur/m
3
; 

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,10 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, – 1,71 Eur/m
3
, iš šio 

skaičiaus: 

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,44 Eur/m
3
; 

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,27 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m
3
; 

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,82 Eur/m
3
; 

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,10 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, – 1,79 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,52 Eur/m
3
; 

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,27 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m
3
; 
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1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,82 Eur/m
3
; 

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,10 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, – 1,70 Eur/m
3
, iš šio 

skaičiaus: 

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,43 Eur/m
3
; 

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,27 Eur/m
3
, iš šio skaičiaus: 

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m
3
; 

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,82 Eur/m
3
; 

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,10 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, – 0,83 Eur butui per mėn.; 

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos  
prietaiso, – 0,41 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 
individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, 
įvaduose: 

1.6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, – 0,77 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos 
prietaiso, – 0,38 Eur namui per mėn.; 

1.7. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  
paslaugas, – 0,89 Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 

1.8. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę  

kainą – 8,33 Eur/m
3
. 

2. Nustatyti, kad pirmaisiais viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio bazinių kainų 
galiojimo metais taikomos 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinės 
kainos. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d. 
 
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 

 
 

Savivaldybės meras     Povilas Žagunis 
 
 

 
  

 
 
 
 

     


