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Valstybinė  energetikos  reguliavimo  taryba  (toliau  –  Taryba),  vadovaudamasi  Lietuvos
Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatymo  (redakcija  galiojusi  iki  
2022 m. lapkričio 15 d.) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta
Tarybos  2006  m.  gruodžio  21  d.  nutarimu  Nr.  O3-92  „Dėl  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  
nuotekų  tvarkymo  bei  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainų  nustatymo  metodikos
patvirtinimo“,  įvertinusi UAB „Klaipėdos rajono energija“  2022 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 159
„Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ perskaičiuotų paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų projekto derinimo“ pateiktą prašymą ir dokumentus, 2022 m. spalio 3 d. raštu Nr. 145 „Dėl
perskaičiuojamos  bazinės  kainos  papildomos  informacijos  pateikimo“  pateiktus  papildomus
duomenis,  atsižvelgdama  į  Tarybos  Šilumos  ir  vandens  departamento  Vandens  skyriaus  
(toliau – Vandens skyrius) 2022 m. spalio 5 d. pažymą Nr. O5E-1167 „Dėl UAB „Klaipėdos rajono
energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo“,  2022 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. O3E-1409 „Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų
tvarkymo  paslaugos  bazinės  kainos  projekto  derinimo“  (toliau  –  Nutarimas)  suderino  
UAB „Klaipėdos  rajono  energija“  (toliau  –  Bendrovė)  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos
bazinę kainą  (be pridėtinės vertės mokesčio,  toliau – be PVM).  Tarybai suderinus perskaičiuotas
bazines kainas, savivaldybės taryba, kurios teritorijoje Bendrovė teikia paslaugas, ne vėliau kaip per

30 kalendorinių dienų nustato paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos perskaičiuotą bazinę kainą. 
Pažymėtina, jog 2022 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje priimtas Lietuvos

Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatymo  Nr.  X-764  pakeitimo
įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatyme panaikinta savivaldybių tarybų pareiga nustatyti geriamojo
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų
kainas,  paviršinių  nuotekų  tvarkytojų  teikiamų  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainas,
paslaugų kainų nustatymo funkciją priskiriant Tarybai. 
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Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administracija  2022 m.  lapkričio  16  d.  elektroniniu  laišku
(Tarybos registravimo data 2022-11-16, Nr. R1-15475) informavo Tarybą, kad atsižvelgiant į teisės
akto, šiuo atveju Įstatymo pakeitimą, perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė
kaina Klaipėdos rajono savivaldybės posėdyje nebus nustatoma. Atsižvelgiant į tai, jog Nutarimu
suderinta Bendrovės perskaičiuota  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina Klaipėdos
rajono savivaldybės taryboje nebus nustatyta bei Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą
Tarybos  pareigą  nustatyti paviršinių  nuotekų  tvarkymo paslaugos  kainą,  Vandens  skyrius  siūlo
Tarybai  nustatyti  Bendrovės  perskaičiuotą  paviršinių  nuotekų  tvarkymo paslaugos  bazinę  kainą
abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,34 Eur/m3 (be PVM).

PRIDEDAMA.  Tarybos  nutarimo  „Dėl  UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  perskaičiuotos
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vyr. specialistė       Vida
Žilėnienė
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Į posėdį kviečiami UAB „Klaipėdos rajono energija“ atstovai.



Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL UAB „KLAIPĖDOS RAJONO ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTOS PAVIRŠINIŲ

NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS NUSTATYMO

2022 m. lapkričio   d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo
įstatymo 9  straipsnio  1 dalies  4  punktu,  33 straipsniu,  atsižvelgdama  į  Valstybinės  energetikos
reguliavimo  tarybos  (toliau  –  Taryba)  2022  m.  spalio  17  d.  nutarimą  Nr.  O3E-1409  „Dėl  
UAB „Klaipėdos rajono energija“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės
kainos projekto derinimo“,  Tarybos  Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2022 m.
lapkričio    d. pažymą Nr. O5E-    „Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ perskaičiuotos paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Nustatyti  UAB „Klaipėdos  rajono energija“  perskaičiuotą  paviršinių  nuotekų tvarkymo
paslaugos  bazinę  kainą  abonentams,  perkantiems  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  
paslaugas – 0,34 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodyta perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugos bazinė kaina galioja 12 mėnesių nuo šios kainos įsigaliojimo dienos.

Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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