
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIUS

Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos pirmininko pavaduotojas 
Donatas Jasas

2021-11-

PAŽYMA
DĖL UAB „KLAIPĖDOS RAJONO ENERGIJA“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS DERINIMO

2021 m. lapkričio    d. Nr. O5E-
Vilnius

Įvadas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2021 m. spalio 12 d. Duomenų
surinkimo  ir  analizės  informacinėje  sistemoje  užregistravo  UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  
(toliau  –  Bendrovė)  2021  m.  spalio  6  d.  raštu  Nr.  96  „Dėl  UAB „Klaipėdos  rajono  energija“
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projekto derinimo“ pateiktą prašymą derinti
paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos  bazinę  kainą  (toliau  –  Prašymas).  Kartu  su  Prašymu
Bendrovė, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo  paslaugų  kainų  nustatymo  metodikos,  patvirtintos  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“ (toliau – Metodika), 29.1.3 papunkčiu, pateikė
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. raštą Nr. (5.1.28 E)
A5-4472 „Dėl  UAB „Klaipėdos rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų  projekto“,  kuriuo  informuojama,  kad  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administracija  yra
informuota  apie  Bendrovės  Prašymo dėl  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės  kainos
derinimo pateikimą Tarybai.

Klaipėdos rajono savivadybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T11-58 „Dėl  
pavedimo  UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  tvarkyti  Klaipėdos  rajono  paviršines  nuotekas“
Bendrovė  paskirta  paviršinių  nuotekų  tvarkytoja  ir  pavesta  jai  eksploatuoti  paviršinių  nuotekų
tinklus,  vykdyti  kitas  teisės  aktuose nustatytas  paviršinių nuotekų tvarkytojo  funkcijas,  teises  ir
pareigas savivaldybės teritorijoje. 

Kartu  su  Prašymu  Bendrovė  pateikė  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  tarybos  2021  m.  
birželio  17  d.  sprendimu  Nr.  T11-189  „Dėl  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Klaipėdos  rajono
energija“  
2021–2023 m. paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Veiklos planas)
patvirtintą  Veiklos  planą.  Bendrovė 2021 m. spalio  29 d.  raštu Nr.  103 „Dėl  UAB „Klaipėdos
rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų pateikto projekto duomenų
tikslinimo“ (toliau – Raštas) pateikė patikslintus duomenis reikalingus paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugos bazinės kainos derinimui.

Bendrovė iki  Prašymo pateikimo dienos neteikė paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos ir
nėra  suderinusi  su  Taryba  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos  bazinės  kainos.  Bendrovės  
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pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina be pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – be PVM) pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina

Rodiklis
Teikiama derinti

bazinė kaina 

Paviršinių  nuotekų  tvarkymo  kaina  abonentams,  perkantiems
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m3 

0,34

Pagrindinė  kainų  derinimo  priežastis  –  Bendrovė  Klaipėdos  rajono  savivadybės  tarybos  
2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T11-58 „Dėl pavedimo UAB „Klaipėdos rajono energija“
tvarkyti Klaipėdos rajono paviršines nuotekas“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta jai
eksploatuoti  paviršinių  nuotekų  tinklus,  vykdyti  kitas  teisės  aktuose  nustatytas  paviršinių  
nuotekų tvarkytojo funkcijas,  teises ir  pareigas savivaldybės teritorijoje.  Įstatymo  20 straipsnio  
2 dalies  6 punkte  nurodyta,  kad  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos  teikiamos  
Įstatymo  34  straipsnyje  nustatyta  tvarka  apskaičiuotomis  kainomis,  kurias  pagal  Įstatymo  9
straipsnio 1 dalies 4 punktą derina Taryba bei prižiūri kaip jos taikomos.

Pateiktą  Prašymą  Tarybos  Šilumos  ir  vandens  departamento  Vandens  skyrius  (toliau  –
Vandens skyrius) nagrinėjo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų  tvarkymo  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)  9  straipsnio  1  dalies  4  punktu,  34  straipsniu,
Metodika,  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  bei  paviršinių  nuotekų  tvarkymo
paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m.
gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių  
nuotekų  tvarkymo  paslaugų  įmonių  apskaitos  atskyrimo  ir  susijusių  reikalavimų  aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos atskyrimo aprašas).

I. Veiklos apžvalga

1. Bendrovės finansinis pajėgumas

2012 m. liepos 4 d. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ vienintelio akcininko sprendimu buvo
patvirtintos bendrovės atskyrimo sąlygos, pagal kurias atskyrus ir šiai daliai priskirto turto, teisių ir
pareigų pagrindu įsteigta nauja bendrovė UAB „Klaipėdos rajono energija“, kuri Juridinių asmenų
registre įregistruota 2012 metų liepos 25 d. Bendrovė nuo 2012 metų liepos 25 d. Klaipėdos rajono
teritorijoje veikianti bendrovė, užsiimanti šilumos tiekimu ir su tuo susijusia veikla.

2012  m.  liepos  25  d.  Bendrovės  įstatinis  kapitalas  31,856  tūkst.  Eur.  Nuo  2014  m.  
lapkričio 21 d. Bendrovės akcininkas AB „Klaipėdos vanduo“ Akcijų perdavimo-priėmimo aktu  
NR 2014/S.01-3873/TP14-66 perdavė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai  Bendrovės  
100 proc. akcijų. Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020
m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. AV-89 Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 91,872 tūkst.
Eur. (padalytas į 3168 vnt. paprastųjų vardinių 29,00 Eur nominalios vertės akcijų). 

2020 m. Bendrovė nuosavybės teise  valdomo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
turto neturi. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T11-47
„Dėl  
paviršinių nuotekų tinklų perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Klaipėdos rajono energija““ šiai
veiklai  vykdyti  Bendrovei  perduotas  Klaipėdos  rajono  savivaldybei  priklausantys  paviršinių
nuotekų tinklai. 2020 m. gegužės 7 d. Klaipėdos rajono savivaldybė ir Bendrovė pasirašė Klaipėdos
rajono svivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. AS-660.

Pagal Įstatymo 24 straipsnį paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nėra licencijuojama veikla,
todėl technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas Bendrovei nėra atliekamas.
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2. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos realizacija

Bendrovės  veikla  2020  m.  finansinėje  apskaitoje  suskirstyta:  tipinė  (pagrindinė)  veikla  –
šilumos tiekimas ir su juo susijusi veikla;  netipinė veikla: kita veikla – paviršinių lietaus nuotekų
tvarkymas  (paviršinių  nuotekų  tinklų  priežiūra);  gamybinių  patalpų  nuoma;  Klaipėdos  rajono
savivaldybės  įstaigų  katilinių,  naudojančių  šildymui  medžiagų  granulių  kurą  bei  geoterminę
energiją, eksploatacija; finansinė veikla.

Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas,  pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193
„Dėl  Paviršinių  nuotekų  tvarkymo  reglamento  patvirtinimo“,  8  punktą.  Surenkamų  paviršinių
nuotekų  kiekis  priklauso  nuo kritulių  kiekio  mm (pagal  Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybos
duomenis), teritorijos ploto bei dangos paviršiaus (Įstatymo 32 straipsnio 4 dalis, 35 straipsnio 13
dalis).  Bendrovė  veiklą  vykdo  11  seniūnijų,  34  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  gyvenviečių
teritorijose,  kuriose  yra  nustatyta  (rasta)  paviršinių  nuotekų  infrastruktūra  ir  kuriose  paviršinės
nuotekos surenkamos paviršinių nuotekų tinklais ir per išleistuvus išleidžiamos į atvirus vandens
telkinius  Minijos,  Smeltalės,  Vinkurės,  Danės,  Eketės,  Cypos,  Drevernos,  Ringelio,  Skinijos,
Gagždupio, Žvelsos, Veiviržo, Lašupio, Vėžių upes ir upelius.

Pagal  Bendrovės  pateiktus  duomenis  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslauga  naudosis  
Klaipėdos rajono savivaldybė ir dar 87 abonentai. Bendrovė nurodo, kad abonentų skaičius keisis
suderinus ir patvirtinus paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.  Paviršines nuotekas
pagal  sutartis  planuoja  surinkti  nuo  bendro  49,9  ha  ploto  (stogų  dangos,  kietos,  vandeniui
nelaidžios,  dangos,  akmenų  grindiniai,  žalieji  plotai  ir  kt.),  o  įvertinus  paviršinio  nuotėkio
koeficientus skaičiuotinas plotas 29,9 ha. Iš viso Bendrovė eksploatuoja vieną paviršinių nuotekų
sistemą,  
16,2 km paviršinių nuotekų tinklų, 21 paviršinių nuotekų išleistuvą. Bendrovės 2020 m. faktinis
paviršinių nuotekų kiekis buvo 270,0 tūkst. m3.

Pagal pateiktus 2020 m. duomenis Bendrovė 270,0 tūkst. m3 paviršinių nuotekų tvarkymui
patyrė 15,18 tūkst. Eur sąnaudų, šios veiklos vidutinė savikaina buvo 0,06 Eur/m3, pajamų už šią
veiklą 2020 m. Bendrovė neturėjo, nuostolis – 15,18 tūkst. Eur (1 priedas).

II. Realizuotinų kiekių ir sąnaudų skaičiavimai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
palaikymo savikainai nustatyti

1. Realizuotini kiekiai

Vandens skyrius, vadovaudamasis Metodikos 11.2 papunkčio ir  16 punkto nuostatomis,  ir
planuodamas  realizuotinų  kiekių  apimtis  baziniams  metams  (toliau  –  Paslaugos  palaikymui),
vadovavosi 2020 m. realizuotomis paviršinių nuotekų surinkimo kiekių apimtimis bei atsižvelgė į
pačios  Bendrovės  planuotus  realizuoti  paslaugos  kiekių  apimtis.  Surenkamų paviršinių  nuotekų
paslaugos  kiekiai  2020  m.,  Bendrovės  suskaičiuoti  ir  Vandens  skyriaus  įvertinti  Paslaugos
palaikymui pateikti 2 lentelėje.

2  lentelė.  Bendrovės  surenkamų  paviršinių  nuotekų  paslaugos  kiekiai  2020  m.,  Bendrovės
suskaičiuoti ir Vandens skyriaus įvertinti Paslaugos palaikymui, tūkst. m3

Rodiklių pavadinimas 2020 m.
Bendrovės Paslaugos

palaikymui

Vandens
skyriaus Paslaugos

palaikymui

Paviršinių  nuotekų  kiekis,
tūkst. m3 270,0 270,0 270,0
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Abonentų skaičius, vnt. - 87 87

Paslaugos palaikymui Vandens skyrius įvertino 270 tūkst. m3 realizuotiną paviršinių nuotekų
kiekį  (3  priedas)  arba  tokį  patį,  kaip  planavo  pati  Bendrovė.  Kaip  nurodoma  Prašyme,  
Bendrovė,  skaičiuodama  surenkamų  paviršinių  nuotekų  kiekį  (2  priedas) įvertino  planuojamą
abonentų skaičių (87 vnt.)  ir  jų valdomus plotus,  įskaitant  ir  savivaldybės  abonentus,  kurie  yra
prisijungę prie eksploatuojamos paviršinių nuotekų infrastruktūros.

2. Sąnaudos

Bendrovė informavo, kad Bendrovės direktoriaus  2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 178
patvirtintas  Reguliavimo  apskaitos  sistemos  aprašas  (toliau  –  RAS).  Netiesioginių  sąnaudų
Bendrovė  nepatiria,  bendrosios  (administracinės)  sąnaudos  priskiriamos  bendriesiems  kaštų
centrams paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal tiesiogiai toms paslaugoms priskirtų sąnaudų
sumą. Pajamos paskirstytos tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus. Bendrovė nurodė,
kad transporto priemonių ir kompiuterio nusidėvėjimas (toliau – IMT) ataskaitiniais metais buvo
skaičiuojamas  pagal  Bendrovės  patvirtintus  IMT  nusidėvėjimo  normatyvus,  o  2021  m.  IMT
nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti pagal RAS numatytus normatyvus. Transporto priemonių grupės
IMT Bendrovės vykdomoms veikloms paskirstytas pagal IMT naudojimo laiką.

Bendrovė iš paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 2020 m. pajamų negavo. 
Vandens skyrius,  išanalizavęs  2020 m. faktines  sąnaudas,  perskaičiavo paviršinių nuotekų

tvarkymo verslo vieneto sąnaudas (toliau – Reguliuojama veikla). Paslaugos palaikymui įvertino iš
viso 89,77 tūkst. Eur (3 priedas) sąnaudų arba 74,59 tūkst. Eur daugiau negu Bendrovė patyrė  
2020 m. ir 2,16 tūkst. Eur mažiau negu Paslaugos palaikymui planavo pati Bendrovė (3 lentelė).

3 lentelė. Vandens skyriaus įvertintų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir Bendrovės 2020 m. faktinių
bei planuotų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

Sąnaudų 
straipsniai

Vandens skyriaus suskaičiuotų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir 
Bendrovės 2020 m. faktinių bei planuotų sąnaudų palyginimas 

(padidėjimas +, sumažėjimas - )

Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos
verslo vienetas

Skirtumas nuo 
suskaičiuotų

1 2 3

Kuras transportui 0,16 -
2020 m. - +0,16

Bendrovės planuotos 0,16 -
Einamasis remontas ir aptarnavimas 0,19 -

2020 m. - +0,19
Bendrovės planuotos 0,19 -

Nusidėvėjimas (amortizacija) 1,87 -
2020 m. - +1,87

Bendrovės planuotos 0,67 +1,20
Personalas 38,37 -

2020 m. 0,53 +37,84
Bendrovės planuotos 38,37 -

Mokesčiai 0,55 -
2020 m. - +0,55

Bendrovės planuotos 0,02 +0,53
Administracinės sąnaudos 0,99 -

2020 m. - +0,99
Bendrovės planuotos 0,99 -

Kitos sąnaudos 0,08 -
2020 m. - +0,08

Bendrovės planuotos 0,08 -



5

Netiesioginės sąnaudos - -
2020 m. - -

Bendrovės planuotos - -
Bendrosios (administracinės) sąnaudos 47,57 -

2020 m. 14,65 +32,92
Bendrovės planuotos 51,45 -3,88

Iš viso sąnaudų su mokesčiais 89,77 -
2020 m. 15,18 +74,59

Bendrovės planuotos 91,93 -2,16
Investicijų grąža 0,33 -

2020 m. faktinė investicijų grąža -15,18 -15,51
Bendrovės planuota investicijų grąža 0,33 -

Vandens skyriaus planuojamos pajamos 90,11 -
2020 m. pajamos - +90,11

Bendrovės planuojamos pajamos 92,26 -2,15

Vandens  skyriaus  Paslaugos  palaikymui  suskaičiuotos  sąnaudos  mažesnės  negu  planavo
Bendrovė  (lyginti  3  priedą su  2 priedu)  ir  didesnės  nei  2020 m.  faktinės  (lyginti  3  priedą su  
1 priedu). 

Pagrindinės sąnaudų pasikeitimo priežastys:
-  kuro transportui sąnaudų įvertinta iš viso 0,16 tūkst. Eur, tiek pat, kiek Paslaugų palaikymui

Prašyme planavo pati Bendrovė. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. viduryje ir faktiškai šių
sąnaudų nebuvo priskyrusi;

- einamojo  remonto  ir  aptarnavimo  sąnaudų  suskaičiuota  0,19  tūkst.  Eur,  tiek  pat,  kiek
Paslaugų palaikymui Prašyme planavo pati Bendrovė. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti 2020 m.
viduryje ir faktiškai šių sąnaudų nebuvo priskyrusi;

- pagal  Prašyme  pateiktus  duomenis,  Bendrovė  nuosavybės  teise  eksploatuoja  įrenginius,
prietaisus  ir  įrankius,  transporto  priemones,  kurios  priklauso  mašinų  ir  įrangos  ilgalaikio  turto
grupei. Atsižvelgiant į  Metodikos 14.4 papunktį ir  Apskaitos atskyrimo aprašo 21.1 papunktį ir  1
priedo  nusidėvėjimo  skaičiavimo  laikotarpius,  Vandens  skyriaus  suskaičiuota  planuojama
reguliuojamo  ilgalaikio  turto  nusidėvėjimo  sąnaudų  metinė  apimtis  1,87  tūkst.  Eur  (Bendrovė
nebuvo įsivertinusi 1,73 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų ir Raštu paprašė įvertinti). Kaip ir buvo
minėta,  Bendrovės paviršinių  nuotekų tvarkymo infrastruktūra  eksploatuojama pagal  patikėjimo
sutartį  ir nuosavybės teise priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei, todėl šio turto nusidėvėjimo
sąnaudos į bazinės kainos skaičiavimus nėra įtraukiamos;

- Vandens  skyrius,  skaičiuodamas  personalo  (darbo  užmokesčio)  sąnaudas,  įvertino
Bendrovės planuojamus atlyginimus ir darbuotojų skaičių, priskirtą šios veiklos vykdymui. Darbo
užmokesčio  fondas  ir  darbuotojų  etatų  skaičius  2020  m.,  Bendrovės  planuojamas  ir  Vandens
skyriaus įvertintas Paslaugos palaikymui pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė.  2020 m. Bendrovės planuojamas  ir  Vandens skyriaus įvertintas  Paslaugos palaikymui
darbo užmokesčio fondas (tūkst. Eur/metus) ir darbuotojų skaičius (etatai)

Eil.
Nr.

Rodiklis
2020 m.

(etatų skaičius)

Bendrovės 
Paslaugos 
palaikymui
(etatų skaičius)

Vandens 
skyriaus 
Paslaugos 
palaikymui
(etatų skaičius)

1 2 3 4 5

1. Darbuotojų skaičius iš viso: 18,0 18,0 18,0

1.1. kitos nereguliuojamos veiklos 13,0 13,0 13,0

1.2. netiesioginės veiklos 1,0 - -
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1.3. administracinės veiklos 3,0 3,0 3,0

1.4. paviršinių  nuotekų  tvarkymo
veiklos 

1,0 2,0 2,0

2.

Paviršinių nuotekų tvarkymo 
veiklos darbuotojų darbo 
užmokesčio fondas, tūkst. Eur/
metus

15,92 76,89 77,54

2.1. Tiesioginėse sąnaudose 0,52 37,70 37,70

2.2. Netiesioginėse sąnaudose 4,33 - -

2.3. Bendrosiose (admin.) sąnaudose 10,73 39,19 39,84

3.
Atskaitymai socialiniam 
draudimui, tūkst. Eur/metus

0,34 1,36 1,38

4.
1 paviršinių nuotekų tvarkymo 
darbuotojo vidutinis mėnesio 
darbo užmokestis, Eur/mėn. 

259,51 1571,00 1571,00

2020  m.  spalio-gruodžio  mėn.  buvo  priimti  du  darbuotojai  (vyriausioji  inžinierė  ir
darbininkas).  2020  m.  darbuotojų  paskirstymas  vykdomoms  veikloms  skiriasi  nuo  planuoto
Prašyme. Bendrovė netiesioginei veiklai priskirtą darbuotoją perkėlė į paviršinių nuotekų tvarkymo
veiklą.  Bendras  tiesiogiai  priskiriamų  etatų  skaičius  šioje  paslaugoje  –  2,0  etatai.  1  tiesiogiai
priskiriamo darbuotojo vidutinis  mėnesio  darbo užmokestis  –  1571,00 Eur  arba  toks  pats,  kaip
planavo  pati  Bendrovė. Tiek  Bendrovės,  tiek  Vandens  skyriaus  skaičiavimais,  planuojamas
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos darbuotojo darbo užmokestis neviršija Lietuvos statistikos
departamento  
2021 m. II ketvirčio skelbiamo vidutinio elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos
darbo užmokesčio (2060,80 Eur/mėn.).Vandens skyrius  Paslaugos palaikymui suskaičiavo iš viso
38,37 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų, tiek pat, kiek planavo pati Bendrovė; 

-  Bendrovė  2020  m.  mokesčių  už  taršą   nemokėjo,  nes  dar  nevykdė  paviršinių  nuotekų
tvarkymo veiklos. Iš viso Vandens skyrius Paslaugų palaikymui įvertino 0,55 tūkst. Eur mokesčių
sąnaudų, tai yra 0,53 tūkst. Eur nekilnojamo turto ir žemės nuomos mokesčius ir 0,02 tūkst. Eur
taršos mokestį iš mobiliųjų taršos šaltinių.

- tiesiogiai priskiriamų administracinių sąnaudų suskaičiuota iš viso 0,99 tūkst. Eur ir kiek
planuota pačios Bendrovės. Šiame sąnaudų straipsnyje Bendrovė nurodo Reguliuojamos veiklos
audito paslaugas;

- Bendrovė 2020 m. patyrė 77,96 tūkst. Eur bendrųjų (administracinių)  sąnaudų, iš kurių  
14,64 tūkst. Eur, vadovaudamasi Apskaitos atskyrimo aprašo 26 punktu, priskyrė Reguliuojamai
veiklai.  Vandens skyrius, išanalizavęs Bendrovės 2020 m. bendrąsias (administracines) sąnaudas,
suskaičiavo bendrą bendrųjų (administracinių) sąnaudų sumą 77,61 tūkst. Eur, iš kurių 47,57 tūkst.
Eur priskyrė Reguliuojamos veiklos verslo vienetams ir paslaugoms, iš jų:

 elektros energijos, kuro, šilumos – 1,14 tūkst. Eur;
 einamasis remontas ir aptarnavimas – 0,79 tūkst. Eur;
 darbo užmokestis – 39,84 tūkst. Eur;
 socialinio draudimo įmokos – 0,71 tūkst. Eur; 
 administracinės sąnaudos – 1,49 tūkst. Eur;
 kitos sąnaudos – 3,60 tūkst. Eur;

Vandens skyrius, atsižvelgdamas į Bendrovės Raštą, nevertino vienkartinių 8,11 tūkst. Eur
kitų paslaugų ir kitų sąnaudų (7,70 tūkst. Eur patalpų remonto ir medžiagų, 0,25 tūkst. Eur notaro
paslaugų ir 0,16 tūkst. Eur palūkanų sąnaudų), priskyrė 0,42 tūkst. Eur už draudimo paslaugas;
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-  Bendrovė iš  paslaugos teikimo ataskaitiniu  laikotarpiu turėjo 15,18 tūkst.  Eur nuostolio.
Bendrovė Paslaugos palaikymui, vadovaudamasi Metodikos 14.12.1 papunkčiu, apskaičiavo iš viso
0,33 tūkst.  Eur investicijų  grąžos. Investicijų grąžos norma nustatoma,  vadovaujantis  Investicijų
grąžos  normos  nustatymo  metodika,  patvirtinta  Tarybos  2015  m.  rugsėjo  22  d.  nutarimu  
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų
grąžos  metodika).  Pagal  šią  metodiką  Vandens  skyriaus  apskaičiuota  investicijų  grąžos  norma
(vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) yra 3,33 proc. Bendrovei investicijų grąžos norma buvo
nustatyta pagal paskutinių audituotų finansinių metų duomenis, taikant optimalią kapitalo struktūrą,
nes pagal ataskaitinių audituotų finansinių metų faktinę kapitalo struktūrą apskaičiuota investicijų
grąžos  norma  (4,86  proc.)  yra  didesnė,  nei  apskaičiuota  pagal  optimalią  kapitalo  struktūrą.
Atsižvelgiant  į tai,  kad Bendrovė neturi ilgalaikių paskolų, skolinto kapitalo kaina skaičiuojama
pagal Investicijų grąžos metodikos 8 punktą, kaip geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis (1,564 proc.).

Todėl  Vandens skyrius,  taikydamas  3,33 proc.  investicijų  grąžos normą,  pagal  Metodikos
14.12.4 papunktį  suskaičiavo 0,33 tūkst.  Eur  paviršinių  nuotekų tvarkymo paslaugos investicijų
grąžą,  Bendrovės  reguliuojamo  turto  apimtis,  suskaičiuota  vidutinė  svertinė  kapitalo  kaina
(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui pateikta 5 lentelėje.

5  lentelė.  Bendrovės  reguliuojamo  turto  apimtis,  suskaičiuota  vidutinė  svertinė  kapitalo  kaina
(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui

Paslaugos
Reguliuojamo
turto apimtis,

tūkst. Eur

Vidutinė svertinė
kapitalo kaina

(WACC), proc.

Suskaičiuota
investicijų grąža, 

tūkst. Eur

Pelningu-
mas, 
proc.

Investicijų grąža
Paslaugos

palaikymui,
tūkst. Eur

1 2 3 4 5 6

Paviršinių
nuotekų

tvarkymas
10,14 3,33 0,33 0,37 0,33

Vandens  skyriaus  Paslaugos  palaikyme  įvertinta  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų
investicijų grąža sudaro 0,001 Eur/m3.

Vandens  skyrius,  įvertinęs  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos  teikimo  sąnaudas  bei
realizuotiną  kiekį  suskaičiavo  Paslaugos  palaikymo  1  m3 kainą  (3  priedas) –  0,33  Eur/m3,
Bendrovės planuota Paslaugos palaikymo kaina – 0,34 Eur/m3 (2 priedas). 

2020  m.  Bendrovė  neteikė  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų.  Vandens  skyriaus  ir
Bendrovės Paslaugos palaikymo kainų palyginimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Bendrovės ir Vandens skyriaus Paslaugos palaikymo kainų palyginimas
Eil.
Nr. Rodikliai Vnt.

Bendrovės
Paslaugos

palaikymas

Vandens skyriaus
Paslaugos

palaikymas
Skirtumas

1 2 3 4 5 6

1.
Paviršinių  nuotekų
realizuoti kiekiai

tūkst. m3 270 270 -

2. Pajamos tūkst. Eur 92,26 90,11 -2,15

3.
Vidutinė  paviršinių
nuotekų  tvarkymo  kaina
(2 eil./1 eil.)

Eur/m3 0,34 0,33 -0,01

III. Bendrovės 2021–2023 metų veiklos planas

Bendrovė bazinių kainų derinimui pateikė Veiklos planą, kuriame 2021–2023 m. laikotarpiu
numatytos vykdyti investicijos, tačiau jos nebuvo pateiktos derinti Tarybai. Vadovaujantis Įstatymo
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34  straipsnio  5  dalimi,  geriamojo  vandens  tiekėjai  ir  nuotekų  tvarkytojai,  paviršinių  nuotekų
tvarkytojai numatomas investicijas privalo derinti su Taryba; jeigu šios geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali
būti  pripažintos  pagrįstomis  valstybės  reguliuojamoms  kainoms nustatyti.  Bendrovės  su  Taryba
suderintos  Veiklos  plane  numatytos  investicijos  bus  vertinamos  bazinių  kainų  perskaičiavimo
laikotarpiu.

Bendrovė  nurodė,  kad  artimiausiais  metais  neplanuoja  vykdyti  paviršinių  nuotekų
infrastruktūros  statybos  (plėtros)  darbų,  šiuos  darbus  numato  finansuoti  ir  vykdyti  Klaipėdos  
rajono savivaldybė, pagal Bendrovės ir kitų asmenų pateiktą informaciją.  Bendrovė savo lėšomis
(133,0 tūkst. Eur) planuoja priemones (transporto, mechaninių priemonių, mažosios mechanizacijos
paslaugos ir  eksploatacija  bei  remontas,  mažosios  mechanizacijos  ir  įrankių,  nuosavų pastatų ir
statinių  remontas,  kompiuterinės  ir  programinės  įrangos,  informacinių  sistemų  įsigijimas  ir
atnaujinimas),  kurių  įgyvendinimas  atitiktų  pagrindines  Bendrovės  veiklos  kryptis.  
Bendrovė  informavo,  kad  Klaipėdos  rajono  teritorijoje  pagal  sudarytą  sutartį  (sutartis  galioja  
iki 2022 m. IV ketv.) su Klaipėdos rajono savivaldybe paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūros
ir remonto darbus vykdo UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“.

IV. Kainų nustatymas derinimui

Bendrovės  paviršinių  nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė  kaina  0,33 Eur/m3 suskaičiuota
būtinosioms sąnaudoms padengti. Šioje kainoje paskaičiuota 0,001 Eur/m3 investicijų grąža. 

1  paveiksle pateikiamos,  Bendrovės  prašoma  derinti  (3  priedas) ir  Vandens  skyriaus
suskaičiuota paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugos  bazinės  kainos  (be  PVM)  abonentams,
perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą (4 priedas): paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė
kaina suskaičiuota 2,9 proc. mažesnė nei Bendrovės prašoma derinti.

1 pav. Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos abonentams,
perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą, Eur/m3

Vandens  skyrius  siūlo  Tarybai  suderinti  Bendrovės  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  
paslaugos  bazinę  kainą  abonentams,  perkantiems  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  
paslaugas – 0,33 Eur/m3 (be PVM).

PRIDEDAMA:
1. UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  kainos  nustatymo  lentelė  ataskaitiniu  laikotarpiu  

(2020 m.), 1 lapas.
2. UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  kainos  nustatymo  lentelė  Paslaugos  palaikymui

(Bendrovės skaičiavimai), 1 lapas.
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3. UAB  „Klaipėdos  rajono  energija“  kainos  nustatymo  lentelė  Paslaugos  palaikymui
(Vandens skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.

4. UAB „Klaipėdos rajono energija“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (Bendrovės
skaičiavimai), 1 lapas.

5. UAB „Klaipėdos rajono energija“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (pirmaisiais
bazinės kainos galiojimo metais taikoma kaina) (Vandens skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.

6. Nutarimo „Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
bazinės kainos derinimo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vyr. specialistė       Vida
Žilėnienė
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Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Klaipėdos rajono energija“ atstovai, el. p.: klaipedosrajonoenergija@gmail.com;
2. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.



Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL UAB „KLAIPĖDOS RAJONO ENERGIJA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR

NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO

2021 m.               d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo
įstatymo  9  straipsnio  1  dalies  4  punktu,  34  straipsniu,  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų
tvarkymo  bei  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainų  nustatymo  metodika,  patvirtinta
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 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“
2021  m.  spalio  10  d.  raštu  Nr.  96  „Dėl  UAB „Klaipėdos  rajono  energija“  paviršinių  nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų projekto derinimo“ pateiktą prašymą ir duomenis, 2021 m. spalio
29 d. raštu Nr. 103 „Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių  kainų  pateikto  projekto  duomenų  tikslinimo“  pateiktus  patikslintus  duomenis,
atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2021 m.              d.
pažymą Nr. O5E-    „Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
bazinės kainos derinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Klaipėdos rajono energija“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę
kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,33 Eur/m3 (be pridėtinės
vertės mokesčio).

2. Nustatyti, kad:
2.1.  šio  nutarimo 1 punkte nurodyta  paviršinių  nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė  kaina

suderinta trejų metų laikotarpiui nuo šios kainos įsigaliojimo dienos;
2.2.  pirmaisiais  bazinių  kainų  galiojimo  metais  taikoma  paviršinių  nuotekų  tvarkymo

paslaugos kaina lygi paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinei kainai.
Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas



1 priedas

3 UAB "Klaipėdos rajono energija"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ  NUSTATYMO  LENTELĖ  ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

Eil. Nr.

2019 m. ataskaitinis laikotarpis

RODIKLIAI Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas Iš viso

valymas

2019

(3+7+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. x x x 270.0 x

2. x x x 270.0 x

2.1. x x x x x

2.1.1. iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose x x x x x

2.1.2.          gyvenantiems individualiuose namuose x x x x x

2.2. x x x 270.0 x

2.2.1. iš jų : sezoniniams abonentams x 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 x x x

3. x x x x x x x 0.0 x

4. Vandens nuostoliai, infiltracija (%) x x x x x x x 0.00% x

4.1. iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%) x x x x x x x x x

5. Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur 0.53 0.53

5.1. Tiesioginės sąnaudos 0.53 0.53

5.1.1. Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas 0.00 0.00

5.1.2. Elektros energija 0.00 0.00

5.1.3. Technologinės medžiagos 0.00 0.00

5.1.4. Technologinis kuras 0.00 0.00

5.1.5. Kuras transportui 0.00 0.00

5.1.6. Šilumos energija 0.00 0.00

5.1.7. Einamasis remontas ir aptarnavimas 0.00 0.00

5.1.8. Nusidėvėjimas (amortizacija) 0.00 0.00

5.1.9. Personalas 0.53 0.53

5.1.10. Mokesčiai 0.00 0.00

5.1.11. Finansinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.12. Administracinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.13. Rinkodara ir pardavimai 0.00 0.00

5.1.14. Kitos 0.00 0.00

5.2. Netiesioginės sąnaudos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 14.65 14.65

7. Iš viso sąnaudų, tūkst. Eur 15.18 15.18

8. Investicijų grąža, tūkst. Eur -15.18 -15.18

9. Faktinės  pajamos, tūkst. Eur x x x x x x 0.00 0.00

10. 0.00 0.00 0.00

11. 0.00 0.00 0.06 x

12. x x x 0.00 0.00 x

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė V. Žilėnienė

Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas (3+7)

paviršinių nuotekų 
tvarkymas, jei yra 
atskira paviršinių 

nuotekų surinkimo 
sistema

iš viso 
(4+5+6)

geriamojo 
vandens 
gavyba 

geriamojo 
vandens 
ruošimas

geriamojo 
vandens 

pristatymas

iš viso 
(8+9+10)

surinkimas 
centralizuotais 

tinklais

nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

Vandens tiekimas,nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

Realizuotas kiekis (tūkst.m3)
Vartotojams  (tūkst. m3)

Abonentams (tūkst. m3)

Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m3)

Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos, priskirtos 
verslo vienetams ir paslaugoms tūkst. Eur

Vidutinė savikaina, Eur/m3

Vidutinė taikoma kaina, Eur/m3



2 priedas

3 UAB "Klaipėdos rajono energija"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ  NUSTATYMO  LENTELĖ  PASLAUGŲ PALAIKYMUI (Bendrovės skaičiavimai)

Eil. Nr.

Paslaugų palaikymas

RODIKLIAI Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas

Iš viso

valymas

(3+7+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. x x x 270.0 x

2. x x x 270.0 x

2.1. x x x x x

2.1.1. x x x x x

2.1.2.          gyvenantiems individualiuose namuose x x x x x

2.2. x x x 270.0 x

2.2.1. iš jų : sezoniniams abonentams x 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 x x x

3. x x x x x x x 0.0 x

4. Vandens nuostoliai, infiltracija (%) x x x x x x x 0.00% x

4.1. iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%) x x x x x x x x x

5. Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur 40.48 40.48

5.1. Tiesioginės sąnaudos 40.48 40.48

5.1.1. Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas 0.00 0.00

5.1.2. Elektros energija 0.00 0.00

5.1.3. Technologinės medžiagos 0.00 0.00

5.1.4. Technologinis kuras 0.00 0.00

5.1.5. Kuras transportui 0.16 0.16

5.1.6. Šilumos energija 0.00 0.00

5.1.7. Einamasis remontas ir aptarnavimas 0.19 0.19

5.1.8. Nusidėvėjimas (amortizacija) 0.67 0.67

5.1.9. Personalas 38.37 38.37

5.1.10. Mokesčiai 0.02 0.02

5.1.11. Finansinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.12. Administracinės sąnaudos 0.99 0.99

5.1.13. Rinkodara ir pardavimai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.14. Kitos 0.08 0.08

5.2. Netiesioginės sąnaudos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 51.45 51.45

7. Iš viso sąnaudų su mokesčiais, tūkst. Eur 91.93 91.93

8. Investicijų grąža, tūkst. Eur 0.33 0.33

9. Faktinės  pajamos, tūkst. Eur x x x 0.00 92.26 92.26

10. 0.00 0.00

11. 0.00 0.00 0.34 x

12. x x x 0.00 0.34 x

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė V. Žilėnienė

Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas (3+7)

paviršinių nuotekų 
tvarkymas, jei yra 
atskira paviršinių 

nuotekų surinkimo 
sistema

iš viso 
(4+5+6)

geriamojo 
vandens 
gavyba 

geriamojo 
vandens 
ruošimas

geriamojo 
vandens 

pristatymas

iš viso 
(8+9+10)

surinkimas 
centralizuotais 

tinklais

nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

Realizuotas kiekis (tūkst.m3)
Vartotojams  (tūkst. m3)

iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose (kartu su nuostoliais 
daugiabučių namų tinkluose)

Abonentams (tūkst. m3)

Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m3)

Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos, priskirtos 
verslo vienetams ir paslaugoms tūkst. Eur

Vidutinė savikaina, Eur/m3

Vidutinė taikoma kaina, Eur/m3



3 priedas

3 UAB "Klaipėdos rajono energija"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ  NUSTATYMO  LENTELĖ  PASLAUGŲ PALAIKYMUI (Skyriaus skaičiavimai)

Eil. Nr.

Paslaugų palaikymas

RODIKLIAI Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas

Iš viso

valymas

(3+7+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. x x x 270.0 x

2. x x x 270.00 x

2.1. x x x x x

2.1.1. x x x x x

2.1.2.          gyvenantiems individualiuose namuose x x x x x

2.2. x x x 270.0 x

2.2.1. iš jų : sezoniniams abonentams x x 0.0 x x x

3. x x x x x x x 0.0 x

4. Vandens nuostoliai, infiltracija (%) x x x x x x x 0.00% x

4.1. iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%) x x x x x x x x x

5. Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur 42.20 42.20

5.1. Tiesioginės sąnaudos 42.20 42.20

5.1.1. Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas 0.00 0.00

5.1.2. Elektros energija 0.00 0.00

5.1.3. Technologinės medžiagos 0.00 0.00

5.1.4. Technologinis kuras 0.00 0.00

5.1.5. Kuras transportui 0.16 0.16

5.1.6. Šilumos energija 0.00 0.00

5.1.7. Einamasis remontas ir aptarnavimas 0.19 0.19

5.1.8. Nusidėvėjimas (amortizacija) 1.87 1.87

5.1.9. Personalas 38.37 38.37

5.1.10. Mokesčiai 0.55 0.55

5.1.11. Finansinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.12. Administracinės sąnaudos 0.99 0.99

5.1.13. Rinkodara ir pardavimai 0.00 0.00

5.1.14. Kitos 0.08 0.08

5.2. Netiesioginės sąnaudos 0.00 0.00

6. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 47.57 47.57

7. Iš viso sąnaudų su mokesčiais, tūkst. Eur 89.77 89.77

8. Investicijų grąža, tūkst. Eur 0.33 0.33

9. Faktinės  pajamos, tūkst. Eur x x x 0.00 90.11 90.11

10. 0.00

11. 0.00 0.00 0.33 x

12. x x x 0.00 0.33 x

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė V. Žilėnienė

Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas (3+7)

paviršinių nuotekų 
tvarkymas, jei yra 
atskira paviršinių 

nuotekų surinkimo 
sistema

iš viso 
(4+5+6)

geriamojo 
vandens 
gavyba 

geriamojo 
vandens 
ruošimas

geriamojo 
vandens 

pristatymas

iš viso 
(8+9+10)

surinkimas 
centralizuotais 

tinklais

nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

Realizuotas kiekis (tūkst.m3)
Vartotojams  (tūkst. m3)

iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose (kartu su nuostoliais 
daugiabučių namų tinkluose)

Abonentams (tūkst. m3)

Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m3)

Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos, priskirtos 
verslo vienetams ir paslaugoms tūkst. Eur

Vidutinė savikaina, Eur/m3

Vidutinė taikoma kaina, Eur/m3



4 priedas

3 UAB "Klaipėdos rajono energija"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ  NUSTATYMO  LENTELĖ  BAZINIAMS METAMS (Bendrovės skaičiavimai)

Eil. Nr.

Baziniai metai

RODIKLIAI Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas Iš viso

iš viso (4+6) pristatymas valymas

(3+7+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. x x x 270.0 x

2. x x x 270.0 x

2.1. x x x x x

2.1.1. iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose x x x x x

2.1.2.          gyvenantiems individualiuose namuose x x x x x

2.2. x x x 270.0 x

2.2.1. iš jų : sezoniniams abonentams x 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 x x x

3. x x x x x x x 0.0 x

4. Vandens nuostoliai, infiltracija (%) x x x x x x x 0.00% x

4.1. iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%) x x x x x x x x x

5. Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur 40.48 40.48

5.1. Tiesioginės sąnaudos 40.48 40.48

5.1.1. Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas 0.00 0.00

5.1.2. Elektros energija 0.00 0.00

5.1.3. Technologinės medžiagos 0.00 0.00

5.1.4. Technologinis kuras 0.00 0.00

5.1.5. Kuras transportui 0.16 0.16

5.1.6. Šilumos energija 0.00 0.00

5.1.7. Einamasis remontas ir aptarnavimas 0.19 0.19

5.1.8. Nusidėvėjimas (amortizacija) 0.67 0.67

5.1.9. Personalas 38.37 38.37

5.1.10. Mokesčiai 0.02 0.02

5.1.11. Finansinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.12. Administracinės sąnaudos 0.99 0.99

5.1.13. Rinkodara ir pardavimai 0.00 0.00

5.1.14. Kitos 0.08 0.08

5.2. Netiesioginės sąnaudos 0.00 0.00

6. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 51.45 51.45

7. Iš viso sąnaudų su mokesčiais, tūkst. Eur 91.93 91.93

8. Investicijų grąža, tūkst. Eur 0.33 0.33

9. Pajamos, tūkst. Eur 92.26 92.26

10. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. 0.34 x
11.1. vartotojams, perkantiems paslaugas bute x x

11.2. vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name x x

11.3. x x

11.4. x x

11.5. x x

11.6. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x
11.7. sezoniniams abonentams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x

11.8. abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas x x x x x x x x x 0.34 x

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė V. Žilėnienė

Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas (3+7)

paviršinių nuotekų 
tvarkymas, jei yra atskira 

paviršinių nuotekų 
surinkimo sistema

vandens 
gavyba (kartu 
su ruošimu)

t. sk. 
ruošimas

iš viso 
(8+9+10)

surinkimas 
centralizuotais 

tinklais

nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

Vandens tiekimas,nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

Realizuotas kiekis (tūkst.m3)
Vartotojams  (tūkst. m3)

Abonentams (tūkst. m3)

Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m3)

Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos, priskirtos 
verslo vienetams ir paslaugoms tūkst. Eur

Vidutinė taikoma kaina, Eur/m3

vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų 
namų bendrijų  įvade

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą 
vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti 
ir tiekiamą vartotojams

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, 
skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams



5 priedas

3 UAB "Klaipėdos rajono energija"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ  NUSTATYMO  LENTELĖ  BAZINIAMS METAMS (Skyriaus skaičiavimai)

Eil. Nr.

Baziniai metai

RODIKLIAI Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas Iš viso

iš viso (4+6) pristatymas valymas

(3+7+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. x x x 270.0 x

2. x x x 270.0 x

2.1. x x x x x

2.1.1. iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose x x x x x

2.1.2.          gyvenantiems individualiuose namuose x x x x x

2.2. x x x 270.0 x

2.2.1. iš jų : sezoniniams abonentams x 0.0 0.0 0.0 x 0.0 0.0 0.0 x x x

3. x x x x x x x 0.0 x

4. Vandens nuostoliai, infiltracija (%) x x x x x x x 0.00% x

4.1. iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%) x x x x x x x x x

5. Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur 42.20 42.20

5.1. Tiesioginės sąnaudos 42.20 42.20

5.1.1. Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas 0.00 0.00

5.1.2. Elektros energija 0.00 0.00

5.1.3. Technologinės medžiagos 0.00 0.00

5.1.4. Technologinis kuras 0.00 0.00

5.1.5. Kuras transportui 0.16 0.16

5.1.6. Šilumos energija 0.00 0.00

5.1.7. Einamasis remontas ir aptarnavimas 0.19 0.19

5.1.8. Nusidėvėjimas (amortizacija) 1.87 1.87

5.1.9. Personalas 38.37 38.37

5.1.10. Mokesčiai 0.55 0.55

5.1.11. Finansinės sąnaudos 0.00 0.00

5.1.12. Administracinės sąnaudos 0.99 0.99

5.1.13. Rinkodara ir pardavimai 0.00 0.00

5.1.14. Kitos 0.08 0.08

5.2. Netiesioginės sąnaudos 0.00 0.00

6. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 47.57 47.57

7. Iš viso sąnaudų su mokesčiais, tūkst. Eur 89.77 89.77

8. Investicijų grąža, tūkst. Eur 0.33 0.33

9. Pajamos, tūkst. Eur 90.11 90.11

10. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. 0.33 x
11.1. vartotojams, perkantiems paslaugas bute x x

11.2. vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name x x

11.3. x x

11.4. x x

11.5. x x

11.6. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x
11.7. sezoniniams abonentams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x

11.8. abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas x x x x x x x x x 0.33 x

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė V. Žilėnienė

Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas (3+7)

paviršinių nuotekų 
tvarkymas, jei yra atskira 

paviršinių nuotekų 
surinkimo sistema

vandens 
gavyba (kartu 
su ruošimu)

t. sk. 
ruošimas

iš viso 
(8+9+10)

surinkimas 
centralizuotais 

tinklais

nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

Vandens tiekimas,nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

Realizuotas kiekis (tūkst.m3)
Vartotojams  (tūkst. m3)

Abonentams (tūkst. m3)

Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m3)

Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos, priskirtos 
verslo vienetams ir paslaugoms tūkst. Eur

Vidutinė taikoma kaina, Eur/m3

vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų 
namų bendrijų  įvade

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą 
vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti 
ir tiekiamą vartotojams

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, 
skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams
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