
                            
   

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO GERIAMOJO VANDENS 

APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. gegužės 5 d. Nr. T-99 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

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

10 straipsnio 10 punktu, 35 straipsnio 3 dalimi, Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo 

metodikos patvirtinimo“ 12 punktu, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 

2022-04-14 raštą Nr. S4-49 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio 

patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Tvirtinti viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens apskaitos prietaisų 

priežiūros mokestį (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1.1. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 

0,75 Eur /butui per mėn.; 

1.2. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

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

įvaduose – 0,86 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą; 

1.3. abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas: 

1.3.1. Ø 15 mm – 0,59 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą; 

1.3.2. Ø 20 mm – 0,80 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą; 

1.3.3. Ø 25 mm – 1,94 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą; 

1.3.4. Ø 32 mm – 2,23 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą; 

1.3.5. Ø 40 mm – 4,61 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą. 

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodytas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 

įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jį viešai paskelbia viešoji įstaiga Velžio 

komunalinis ūkis, ir taikomas nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai mokestis įsigalioja) 

pirmosios dienos. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras      Povilas Žagunis 

 

  

 

 

 


