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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“
ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ
APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2020 m. spalio 26 d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 10 straipsnio 10 punktu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. vasario 28
d. nutarimu Nr. O3E-178 patvirtinta Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir
eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Suderinti Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų
geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos planą 2020–2022 metams
(pridedama).
2. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų
apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainas (be pridėtinės vertės
mokesčio):
2.1. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
daugiabučiuose ir individualiuose namuose – 0,80 Eur už apskaitos prietaisą per mėn. ;
2.2. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą abonentams (įmonėms, organizacijoms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugas, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:
2.2.1. diametras 15 mm – 0,80 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.2. diametras 20 mm – 1,51 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.3. diametras 25 mm – 3,31 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.4. diametras 32 mm – 6,33 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.5. diametras 40 mm – 6,81 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.6. diametras 50 mm – 7,18 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.7. diametras 80 mm – 33,27 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.8. diametras 100 mm – 36,11 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.3. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade – 8,13 Eur už apskaitos
prietaisą per mėn.
3. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punkte nurodytos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos nustatomos trejų metų laikotarpiui nuo šių
kainų įsigaliojimo dienos.
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Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

SUDERINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. spalio d. sprendimu
Nr.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“ ATSISKAITOMŲJŲ GERIAMOJO VANDENS
APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMO / APTARNAVIMO VEIKLOS PLANAS 2020–2022 METAMS

Rodiklio
pavadinimas
Planuojamų įrengti
naujuose objektuose
atsiskaitomųjų
vandens apskaitos
prietaisų skaičius
Planuojamų jau
įrengtų atsiskaitomųjų
vandens apskaitos
prietaisų keitimų
naujais skaičius
Atsiskaitomųjų
vandens apskaitos
prietaisų įrengimo
sąnaudos

Mato vnt.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Iš viso

Finansavimo šaltiniai

vnt.

60

100

100

260

Vandens tiekėjo
investicijos

vnt.

943

384

389

1716

Vandens tiekėjo
investicijos

Eur

8 526

4114

4156

16 796

Vandens tiekėjo
investicijos

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“
Uždaroji akcinė bendrovė, M.Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda,
tel. (8 343) 95 176, faks. (8 343) 95 176, el. pkomunalininkas@krkomunalininkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165695198

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“
GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS KAINŲ NUSTATYMO

2020-10-20
Kazlų Rūda
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu
Nr. O3E-155 „Dėl UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų derinimo“ bei Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2019-06-27 sprendimu Nr. TS-140 buvo patvirtintos šiuo metu galiojančios apskaitos prietaisų
kainos.
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo
užmokesčio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020
m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens prietaisų įsigijimo, įrengimo
ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, numato, kad
geriamojo vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo mokestį nustato savivaldybių tarybos.
Kazlų Rūdos savivaldybėje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apskaitai
įrengta 4155 vnt. apskaitos prietaisų. Skaitiklių patikra atliekama kas 6-erius metus. Įvertinus
apskaitos prietaisų kiekį bendrovė teikia suderinti Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos
komunalininkas“ atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo
veiklos planą 2020–2022 metams.
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į duomenų
nuskaitymo būdą ir diferencijuojamas pagal vartotojus bute, individualiame name ir abonentus.
Kadangi abonentų apskaitos prietaisų diametrai būna įvairių dydžių (diametrų) apskaitos prietaiso
kaina nustatoma vidutinė, kurią įmonė diferencijuoja pagal diametrą. Įmonė nuotoliniu būdu
nuskaitomų apskaitos prietaisų neturi.
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Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis įmonėje skirstomas:
vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas
bute

Eur už apskaitos prietaisą per mėn.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas
individualiame name

Eur už apskaitos prietaisą per mėn.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas
daugiabučio namo įvade

Eur už namo prietaisą per mėn.
Eur už apskaitos prietaisą per mėn.
Diferencijuojamas pagal apskaitos prietaiso
diametrą

Abonentams (juridiniai asmenys)

2018 m. Dėl nevykdomo apskaitos prietaisų keitimo ir sąnaudų sumažėjimo Apskaitos
veiklos bazinė kaina vidutiniškai mažėjo 0,45 Eur už apskaitos prietaisą per mėn. (44,5 proc.).
Kainų pokytis nuo 2017 m. kovo 1 d. bei prašoma tvirtinti kaina
l.
Nr.

1

1.

Verslo
vienetai

2

Kainos pokytis,
Eur už apsk.
prietaisą per
mėn.

Paslaugos

Vidutinė bazinė kaina,
Eur už apsk. prietaisą
per mėn.

3

4

6

Butui (butų ūkiui per
mėn.)

0,97

-0,438

Individualiam namui
(už apskaitos prietaisą
per mėn.)

0,77

-0,347

Apskaitos
veikla

Pasikeitim
as

1,84

-0,836

Prašoma derinti
Eur už apsk.
prietaisą per
mėn.

7

-44,5

abonentams

Galiojanti
kaina nuo
2019-09-01

0,53

0,80 (už apskaitos
prietaisą per mėn.)

0,42

0,80 (už apskaitos
prietaisą per mėn.)

1,00

Vidutinė kaina 2,01
(už apskaitos
prietaisą per mėn.)
Kaina
diferencijuojama
pagal apskaitos
prietaisų diametrą

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį sudaro jų įrengimo,
remonto, metrologinės patikros, susidėvėjusių skaitiklių keitimo ir kitos, su šiomis
paslaugomis susijusios, išlaidos. Šį mokestį pradedame skaičiuoti nuo skaitiklio įrengimo
datos, papildomai sumokėti už patį prietaisą gyventojams nereikia. Geriamojo vand ens
skaitiklių priežiūros mokestis yra apskaičiuotas įvertinus bendrovės būtinąsias veiklos
sąnaudas.
Būtinosios sąnaudos metams sudaro 38 490 Eur. Skaičiavimas pateikiamas 1 priede.
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Suskaičiuota vidutinė apskaitos prietaiso kaina vartotojams ir abonentams:

1.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

Eur už apskaitos prietaisą
per mėn.

0,80

2.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Eur už apskaitos prietaisą
per mėn.

0,80

3.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio įvade

Eur/namui per mėn.

8,13

4.

abonentams

Eur/apskaitos prietaisui
per mėn.

2,01

KAINOS ABONENTAMS DIFERENCIJAVIMO PRINCIPAS
Kaina abonentams diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus. Abonentų,
kurių atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų diametras yra 15 mm, apskaitos priežiūros kaina yra
prilyginama vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
individualiuose namuose.
Vidutinė paslaugos kaina abonentams suskaičiuota įvertinus būtinąsias sąnaudas,
įskaitant investicijų grąžą.
Juridinio asmens apskaitos prietaisų kiekis (Qas) pagal skirtingus skersmenis dydžius ir
šių apskaitos prietaisų kainos (Kas) yra pateiktos lentelėje (2 priedas). Iš šių duomenų
apskaičiuojama sąnaudų suma (Sas) reikalinga kiekvieno tipo skaitiklių grupei:
S as = Qas x Kas
Visiems abonentų apskaitos prietaisams įsigyti reikalinga lėšų suma sudaro 4344 Eur.
Apskaičiuojama būtinųjų sąnaudų procentinė dalis tenkanti kiekvienai apskaitos prietaisų grupei
pagal diametrą.(k)
Apskaičiuojama planuojamų pajamų suma 4927 Eur per metus
B pas = vid. Kaina* apsk. pr. skaičius*12 mėn.
Esant skirtingiems apskaitos prietaisų diametrams, pajamos kiekvienai apskaitos
prietaisų grupei paskirstomos pritaikant( k) (koeficientą, būtinųjų sąnaudų procentinę dalį kiekvienai
pajamų grupei pagal skaitiklio diametrą).
Prašome Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos:
1. Suderinti uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų
geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos planą 2020–2022 metams.
2. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų
apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainas (be pridėtinės vertės
mokesčio):
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2 .1. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
daugiabučiuose ir individualiuose namuose – 0,80 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.
2.2. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą abonentams (įmonėms, organizacijoms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugas, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus:
2.2.1. diametras 15 mm – 0,80 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.2. diametras 20 mm – 1,51 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.3. diametras 25 mm – 3,31 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.4. diametras 32 mm – 6,33 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.5. diametras 40 mm – 6,81 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.;
2.2.6. diametras 50 mm – 7,18 Eur už apskaitos prietaisą per mėn. ;
2.2.7. diametras 80 mm – 33,27 Eur apskaitos prietaisą per mėn. ;
2.2.8. diametras 100 mm – 36,11 Eur už apskaitos prietaisą per mėn.
2.3. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę
kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade – 8,13 Eur už apskaitos
prietaisą per mėn.
PRIDEDAMA:
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų apskaitos
prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos skaičiavimas. (1 priedas).
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pardavimo kainos
diferencijavimas abonentams (2 priedas).

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Raimondas Ragauskas

Priedas Nr.1

Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos skaičiavimas
2020-09-07

Eil. Nr.
1
1.

Rodikliai

Mato vnt.

2

3
tūkst. Eur

Būtinosios sąnaudos

Ataskaitinis
Planuojama
laikotarpis
s laikotarpis
2019
4
5
20,03
23,92

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

8,13

8,13

7,70

tūkst. Eur

4,14

3,10

3,10

Apskaitos prietaisų nusidėvėjimo sąnaudos

1.2.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
iš to skaičiaus: skaitiklių butuose
individualių gyvenamųjų namų įvadinių skaitiklių
daugiabučių namų įvadinių skaitiklių
abonentų įvadinių skaitiklių
pardavimų tarnybos ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos

sprendimas

24,51
37,90
6,60
8,39
3,60
1,96
0,30
0,73
1,79

Iš viso be apskaitos prietaisų nusidėvėjimo

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Planuojamas
laikotarpis

7,70

tūkst. Eur

0,54

1,02

1,02

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Aptarnavimo (paslaugų ir darbų pagal sutartis)
sąnaudos, iš šio skaičiaus:
remonto darbai pagal sutartis
transporto paslaugos
draudimo paslaugos

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

-

-

-

1.3.4.

perkamos paslaugos (apskaitos prietaisų keitimas)

tūkst. Eur

1.3.5.
1.3.7.
1.3.6.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.11.
1.12.
1.13.

metrologinė patikra
kitos paslaugos
Įmokų rinkimas
Elektros energijos sąnaudos
Kuro sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Personalo sąnaudos, iš šio skaičiaus:
darbo užmokesčio sąnaudos
privalomojo socialinio draudimo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Turto nuomos sąnaudos
Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

0,22
0,20
0,60

0,22
0,20
0,60

0,50

0,12

10,80
10,60
0,20
0,00
0,80

0,50
0,00
10,80
10,60
0,20
0
0,00
0,70

0,12

0,40
0,40

0,40
0,40

2,47
8,87
2,36
33,73

5,20
6,90
1,88
37,90

5,20
6,90
1,88
38,49

0,80

x

0,80

x

8,13

x

2,013

x

1.3.

personalo mokymo
darbo saugos priemonės
Kanceliarinės sąnaudos
Teismo išlaidos
Netiesioginės sąnaudos
Administracines sanaudos
Investicijų grąža
Iš viso sąnaudų su mokesčiais

1.

vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

2.

vartotojams, kuriems vanduo apskait. individual. name

3.

vartotojams, kuriems vanduo apskait. daugiab. įvade

4.

abonentams

Eur/apskaitos
prietaisui per
mėn.
Eur/apskaitos
prietaisui per
mėn.
Eur/namui per
mėn.
Eur/apskaitos
prietaisui per
mėn.

0,54
0,00
0,31
0,00
6,79
6,67
0,12
-

6
6
6
6

6,00

10,8
10,6
0,2

UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas"

Priedas Nr.2
Pardavimo kainos diferencijavimas abonentams
2020-09-20

Eil. Nr.
x
1.
2.
3.
4.
6.
5.
7.
8.

Skaitiklio skersmuo (mm) arba
Kiekis, vnt.
tipas
x
diametras 15 mm
diametras 20 mm
diametras 25 mm
diametras 32 mm
diametras 40 mm
diametras 50 mm
diametras 80 mm
diametras 100 mm
Iš viso

Qas
146
23
10
9
4
10
1
1
204

PAJAMOS

Kaina, Eur

Suma, Eur

Sąnaudų
proporcijos, %

Kas
8,5
16
35
67
72
76,00
352,00
382,00

Sas
1241,00
368,00
350,00
603,00
288,00
760,00
352,00
382,00
4344,00

k
28,6%
8,5%
8,1%
13,9%
6,6%
17,5%
8,1%
8,8%
100,0%

Būtinosios
pajamos,
Eur/metus
Bpas
1407,6
417,4
397,0
683,9
326,7
862,0
399,2
433,3
4927,00

4927,00

Pardavimo kaina,
Eur/mėn. (be PVM)

0,80
1,51
3,31
6,33
6,81
7,18
33,27
36,11
2,01

Pardavimo
kaina,
Eur/mėn. (su
PVM)
0,97
1,83
4,00
7,66
8,23
8,69
40,26
43,69
2,44

4927,0
0,00

