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SPRENDIMAS 

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO 

 

2022 m. kovo 28 d. Nr. 1-108 

Marijampolė 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

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

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, 

patvirtinta 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“, ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ 2022 m. sausio 21 d. raštą Nr. 1.21-21 „Dėl 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ bei UAB 

„Litesko“ 2022 m. vasario 25 d. raštą Nr. 1.21-61 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Suderinti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos planą 2022–2025 metams (pridedama). 

2. Nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,95 Eur per mėnesį už apskaitos prietaisą (be pridėtinės 

vertės mokesčio). 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. 

sprendimą Nr. 1-318 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio 

nustatymo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Povilas Isoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintautas Bulkevičius 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B872659CCC2F/asr


 

 

SUDERINTA 

Marijampolės savivaldybės tarybos 

2022 m. kovo 28 d. sprendimu  Nr. 1-108 

 

UAB „LITESKO“ FILIALAS „MARIJAMPOLĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

ĮRENGIMO/APTARNAVIMO VEIKLOS PLANAS* 

(2022-01-01 – 2025-05-31 LAIKOTARPIUI) 
 

Įrengtų (naudojamų) karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius:  13139         

UAB „LITESKO“ filialo „Marijampolės šiluma“ karšto vandens vartotojų objektų skaičius  (daugiabučiai namai, nepasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be 

karšto vandens tiekėjo ar kito karšto vandens  tiekėjo)     242 

 

Rodiklio pavadinimas 

Mato 

vnt. 
2022 2023 2024 2025 Iš viso 

Planuojamų įrengti naujuose objektuose atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius ** 
vnt. 1175 0 0 0 1175 (14314) 

Planuojami jau įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų keitimai naujais *** 
vnt. 1078 893 860 50 2881 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo sąnaudos **** 
Eur 142952 47758 45993 2674 239377 

Iš t. sk. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų mechaninės dalies 
Eur 93375 29657 28561 1661 153253 

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos: Eur 99688 55524 67287 52689 275187 

iš t. sk. medžiagų, žaliavų sąnaudos Eur 1178 715 822 518 3232 

transportavimo sąnaudos  Eur 1151 618 767 649 3184 

apskaitos prietaisų remonto darbai Eur 12837 8343 9204 4659 35043 

apskaitos prietaisų metrologinė patikra ***** Eur 84522 45848 56495 46863 233728 

 
* veiklos plane numatytų sąnaudų pagrindimas pateikiamas UAB „LITESKO“ filialo „Marijampolės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 

mokesčio skaičiavimo 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. 
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**** 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 ir 

pastatymo paslaugas. 

__________________________ 

 


