
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“ GERIAMOJO

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO

2020 m. lapkričio    d. Nr. TS-

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, 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, Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo,

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika, patvirtinta 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“,

bei atsižvelgdama į UAB „Visagino energija“ 2020 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. (1.9)6S-539 „Dėl

geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo ir veiklos plano suderinimo“,

n u s p r e n d ž i a :

1. Suderinti UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų

įrengimo / priežiūros 2021–2023 m. veiklos planą (pridedama).

2.Nustatyti UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros

mokestį veiklos plano vykdymo laikotarpiui (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. daugiabučių namų vartotojams ( butams, biurams) – 0,64 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

2.2. abonentams (įmonėms, organizacijoms) vidutinį apskaitos prietaisų priežiūros mokestį

2,37 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų

diametrus:

2.2.1. diametras 15 mm – 0,90 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.2. diametras 20 mm – 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.3. diametras 25 mm – 1,46Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.4. diametras 32 mm – 1,56 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.5. diametras 40 mm – 2,53 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.6. diametras 50 mm – 4,24 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.7. diametras 65 mm – 4,93 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.8. diametras 80 mm – 5,58 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.9. diametras 100 mm – 6,15 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

2.2.10. diametras 150 mm – 10,79 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje

www.visaginas.lt.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras   Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                                                                             SUDERINTA

                                                                                                                                                             Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio__d. sprendimu Nr.TS-_

UAB „VISAGINO ENERGIJA“ 2021–2023 METŲ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ

ĮRENGIMO / PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 2021 m. 2022 m. 2023 m. Pastabos

Planuojamų įrengti naujuose 

objektuose atsiskaitomųjų 

geriamojo vandens apskaitos 

prietaisų skaičius

vnt. 43 43 43

Iš viso Visagine 143 butuose neįrengti geriamojo vandens 

apskaitos prietaisai. Planuojama, kad per 3 metus Bendrovė 

65 butuose įrengs geriamojo vandens skaitiklius (po 2 

skaitiklius vienam butui).

Eur 645,00 645,00 645,00
Geriamojo vandens apskaitos prietaiso įsigijimo kaina - 15 

Eur/vnt. Skaitikliai bus įsigyjami iš nuosavų lėšų 

(amortizacinių atskaitymų).

Planuojami jau įrengtų 

atsiskaitomųjų geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų 

keitimai naujais 

vnt. 2500 2500 2500
Planuojama kasmet pirkti po 2500 vnt. naujų apskaitos 

prietaisų senų pakeitimui. Finansavimo šaltinis - nuosavos 

lėšos (amortizaciniai atskaitymai).

Eur 37 500,00 37 500,00 37 500,00
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo kaina - 15 

Eur/vnt. 

Atsiskaitomųjų geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų 

priežiūros sąnaudos:

Eur 16 875,00 17 212,50 18 900,00
Planuojamos apskaitos prietaisų priežiūros sąnaudos. 

Finansavimo šaltinis - nuosavos lėšos (į apskaitos prietaisų 

priežiūros mokestį įtrauktos sąnaudos).

 iš jų: apskaitos prietaisų 

metrologinė patikra

vnt. 5000 5100 5600
Planuojamas tikrinti apskaitos prietaisų skaičius 

apskaičiuotas remiantis praeito laikotarpio duomenimis.

Eur 12 500,00 12 750,00 14 000,00 Apskaitos prietaiso metrologinės patikros kaina - 2,50 

Eur/vnt.

 apskaitos prietaisų remonto 

darbai
Eur 4 375,00 4 462,50 4 900,00

Remonto sąnaudos kasmet sudaro apie 35 proc. nuo 

apskaitos prietaisų metrologinės patikros sąnaudų. 
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