
 

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

APTARNAVIMO MOKESČIO 
 

 2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-42 
 

Telšiai 
 

Vadovaudamasi 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 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio 
skaičiavimo metodikos“,  14 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ 2022 m. vasario 4 d. raštą 
Nr. 1.21-34 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio 
nustatymo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Suderinti UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2022–2025 gegužės 31 d. atsiskaitomųjų 
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planą (toliau – Veiklos planas). 

2. Nustatyti šio sprendimo 1 punktu suderinto Veiklos plano laikotarpiu UAB „Litesko“ 
filialo „Telšių šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 
0,95 Eur/per mėn. be pridėtinės vertės mokesčio už apskaitos prietaisą. 

3. Nustatyti, kad mokestis įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.  
 
 
 
Savivaldybės meras                                     Kęstutis Gusarovas 
 



 

 

SUDERINTA 
Telšių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-42 

 
UAB "LITESKO" filialas "Telšių šiluma"       

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos 
planas*  

(2022-01-01 - 2025-05-31 
laikotarpiui) 

 

     

Įrengtų (naudojamų) įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius:  6196        

UAB "LITESKO" filialo "Telšių šiluma" karšto vandens vartotojų objektų skaičius (daugiabučiai namai, nepasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be 
karšto vandens tiekėjo ar kito karšto vandens  
tiekėjo):  132         

 
 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 2022 2023 2024 2025 Iš viso 

Planuojamų įrengti naujuose objektuose atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
skaičius ** 

vnt 0 0 0 0 0 6196 

Planuojami jau įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų keitimai naujais 
*** 

vnt. 893 871 628 3 2395 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo sąnaudos **** Eur 41 513 
40 
893 

29 485 141 112 032 

iš t.sk. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mechaninės dalies įrengimo 
sąnaudos  

Eur 29 199 
23 

804 
17 163 82 70 249 

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (be bendrųjų sąnaudų): Eur 16 815 
10 
271 

37 496 20 475 85 057 

iš t. sk. medžiagų, žaliavų sąnaudos Eur 393 312 578 241 1 524 

apskaitos prietaisų remonto darbai Eur 3 861 3 140 5 355 2 114 14 470 

apskaitos prietaisų metrologinė patikra ***** Eur 12 560 6 820 31 563 18 120 69 062 

* Veiklos plane numatytų sąnaudų pagrindimas pateikiamas aiškinamajame rašte. 

** nauji statybos objektai arba jau esamam objektui pasirinkus UAB "LITESKO" karšto vandens tiekėju. 

*** planuojamas įrengti naujų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, nauji atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai nedidina bendro apskaitos prietaisų skaičiaus ir keičia 
esamus, jau nusidėvėjusius apskaitos prietaisus. 

**** nurodoma bendra investicijos į atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus vertė, įskaitant ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos dalį. Mokesčio apskaičiavimui 
naudojama tik mechaninė dalis. 

***** atsiskaitomųjų karšto vandens  apskaitos prietaisų metrologinės patikros sąnaudos apima ne tik metrologinės patikros paslaugą, bet ir apskaitos prietaisų nuėmimo, nuvežimo patikrai, parvežimo ir 
pastatymo paslaugas.  

 


