
 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „VILKAVIŠKIO 

ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO 

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. B-TS-79  

Vilkaviškis 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, 

patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 

O3-105, 12, 14 punktais, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ 2018 m. gruodžio 

5 d. raštą Nr.1.21-1066 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 

mokesčio nustatymo“ ir 2019 m. vasario 15 d. raštą Nr. 1.2-183R „Dėl duomenų pateikimo“, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Suderinti uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / aptarnavimo veiklos planą 2019–2020 

m. balandžio mėn. laikotarpiui (pridedama). 

2. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,95 Eur be pridėtinės 

vertės mokesčio (PVM) vartotojui per mėnesį veiklos plano vykdymo laikotarpiui. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja po mėnesio nuo viešo paskelbimo ir nustatytas 

mokestis taikomas nuo mėnesio pirmos dienos. 

4. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 

22 d. sprendimą Nr. B-TS-1028 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 

mokesčio nustatymo“ su visais vėlesniais jo keitimais. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus 

g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    SUDERINTA 

                    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  

                             2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. B-TS-79 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „VILKAVIŠKIO 

ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

ĮRENGIMO / APTARNAVIMO VEIKLOS PLANAS 2019–2020 METŲ BALANDŽIO MĖN. 

 

 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vnt. 
2019 m. 

2020 m. 

balandžio mėn.  
Iš viso 

Finansavimo 

šaltiniai 

Planuojamų įrengti 

naujuose objektuose 

atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos 

prietaisų skaičius 

vnt. 0 0 0 
Šilumos tiekėjo 

investicijos 

      

Planuojami jau įrengtų 

atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos 

prietaisų keitimai 

naujais 

vnt. 47 4 51 
Šilumos tiekėjo 

investicijos 

Atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos 

prietaisų įrengimo 

sąnaudos 

Eur 1 242 486 1 728 
Šilumos tiekėjo 

investicijos 

 

 

______________________ 

 


