
Valstybinė  kainų  ir  energetikos  kontrolės  komisija  (toliau  –  Komisija),  vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas)
9 straipsnio  7 punktu,  Geriamojo  vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, pagal
pateiktus licencijas turinčių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus geriamojo
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (toliau – Ūkio subjektai) faktinius 2015 metų duomenis atliko
Ūkio subjektų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros analizę
už 2015 metus. UAB „Tauragės vandenys“ už 2015 metus pateikė tokią informaciją:

Ūkio subjekto
pavadinimas

Įvadiniai apskaitos
prietaisai, vnt.

Geriamojo vandens
apskaitos prietaisai, vnt.

VISO Su patikra,
proc.

Be patikros,
proc.UAB  „Tauragės

vandenys“
su patikra be patikros su patikra be patikros su patikra be patikros

1103 72 14547 108 15650 180 98,9% 1,1%

Informuojame, kad Komisija 2016 m. gruodžio 8 d. vykusiame Komisijos posėdyje priėmė
nutarimą Nr. O3-422 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų
reguliuojamos  veiklos  2015  metais“  (toliau  –  Nutarimas).  Nutarimo 1  punktu  Komisija  pritarė
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus (toliau – Vandens skyrius) parengtai
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų atsiskaitomųjų geriamojo
vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros ataskaitai.  Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija
Nutarimo 2 punktu konstatavo, jog UAB „Tauragės vandenys“ neįvykdė Įstatymo 35 straipsnio  
3  dalies  ir  (arba)  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  (arba)  nuotekų  tvarkymo  viešosios  sutarties
standartinių sąlygų aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugsėjo 10 d.
nutarimu Nr. 990 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių  sąlygų  aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –  Standartinių  sąlygų  aprašas),  58.5  papunkčio
reikalavimų.

Komisija  2016-12-22 raštu  Nr. R2-(V)-3253  kreipėsi  į  UAB „Tauragės  vandenys“  pateikti
paaiškinimus  dėl  Įstatymo ir  Standartinių  sąlygų  aprašo  reikalavimų nevykdymo priežasčių  bei
nurodyti,  kokių  priemonių  ir  kada  bus  imamasi  Komisijos  Nutarime  įvardintiems  teisės  aktų
pažeidimams pašalinti. 

UAB „Tauragės vandenys“ informavo Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją apie
pašalintus  trūkumus  -  pakeistus  skaitiklius  su  pasibaigusia  metrologine  patikra.  2017-01-17
duomenimis  atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros analizė už
2015 metus:

Ūkio subjekto
pavadinimas

Įvadiniai apskaitos
prietaisai, vnt.

Geriamojo vandens
apskaitos prietaisai, vnt.

VISO Su patikra,
proc.

Be patikros,
proc.UAB  „Tauragės

vandenys“
su patikra be patikros su patikra be patikros su patikra be patikros

1171 4 14633 22 15804 26 99,84% 0,16%



UAB „Tauragės vandenys“ informuoja, kad vartotojams, kurie nesuteikia galimybės pakeisti
šalto  vandens  skaitiklių,  siunčia  registruotus  laiškus  dėl  geriamojo  vandens  apskaitos  prietaisų
pakeitimo. Atsisakius įleisti į patalpas pakeisti šalto vandens skaitiklį, vienam gyventojui suvartoto
geriamojo  vandens  ir  pašalintų  nuotekų  kiekis  yra  nustatomas  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir
nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  naudojimo  ir  priežiūros  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos  aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (2015 m. spalio 15 d.
įsakymo Nr. D1-744 redakcija) (TAR, 2015-10-22, Nr. 2015-16633) 57 punkte nurodytu būdu, t. y.
vidutinį  savivaldybėje  suvartojamo  geriamojo  vandens  kiekį  (1,73m3/mėnesį)  padauginus  iš
koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas
tol,  kol  šalto  vandens  skaitiklis  su  pasibaigusia  metrologine  patikra  pakeičiamas  nauju.
Apskaičiuotas geriamojo vandens ir pašalintų nuotekų kiekis, pakeitus geriamojo vandens apskaitos
prietaisą, neperskaičiuojamas.
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