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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 18 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ esamiems ir būsimiems
vartotojams (fiziniams asmenims) už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines
kainas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-160
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, būtų taikomos lengvatos, uždarajai akcinei
bendrovei „Kuršėnų vandenys“ iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų kompensuojant 100 proc.
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų padidėjimą (įskaitant PVM):
1.1. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
butuose – 0,62 Eur/m3, iš tos sumos už geriamąjį vandenį 0,45 Eur/m 3, už nuotekų tvarkymą 0,17
Eur/m3;
1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį
vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių
gyvenamųjų namų įvade – 0,53 Eur/m3;
1.3. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose – 0,54 Eur/m3, iš tos sumos už geriamąjį vandenį 0,41 Eur/m 3, už nuotekų tvarkymą 0,13
Eur/m3.
2. Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai kas mėnesį mokėti kompensaciją
uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ dėl šio sprendimo 1 punkte nurodytoms fizinių
asmenų grupėms pritaikytų lengvatų pagal uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateiktą sąskaitą faktūrą ir PVM
sąskaitą faktūrą.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 d. ir galioja iki
2023 m. gegužės 31 d.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos
administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
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