
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ APSKAITOS

PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO PATVIRTINIMO

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T-395
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio  30  punktu,  16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 10 punktu, Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo
ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos  2019 m.  balandžio  1 d.  nutarimu Nr.  03E-91 „Dėl  Geriamojo  vandens apskaitos  prietaisų
įsigijimo,  įrengimo  ir  eksploatavimo  užmokesčio  apskaičiavimo  metodikos  patvirtinimo“,
atsižvelgdama į  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Kuršėnų vandenys“ 2020 m. spalio  20 d.  raštą  Nr.
KV1-470 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų bei apskaitos
prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti  apskaitos  prietaisų  priežiūros  mokestį  vartotojams  ir  abonentams,  perkantiems
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas,  diferencijuojant  pagal įrengtų apskaitos
prietaisų diametrus (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. diametras 15 mm – 0,79  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.2. diametras 20 mm – 1,32  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.3. diametras 25 mm – 4,16  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.4. diametras 32 mm – 4,96  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.5. diametras 40 mm – 6,28  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.6. diametras 50 mm – 8,59  Eur per mėn. už apskaitos prietaisą;
1.7. diametras 65 mm – 10,58 Eur per mėn. už apskaitos prietaisą.
2.  Pripažinti  netekusiu  galios  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  2010  m.  gruodžio  16  d.

sprendimą  Nr.  T-342  „Dėl  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Kuršėnų  vandenys“  geriamojo  vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
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