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TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS 
APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO 

 
2019 m. guodžio 19 d. Nr. 7-219 

Ukmergė  
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 patvirtinta Atsiskaitomųjų 
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, atsižvelgdama į 
UAB „Ukmergės šiluma“ 2019 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 396 pateiktą Atsiskaitomųjų karšto 
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektą, Ukmergės rajono 
savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  
 1. Pritarti UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
aptarnavimo 2020–2025 m. veiklos planui (pridedama). 
 2. Nustatyti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį –  
1,14 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) per mėnesį už vieną karšto vandens apskaitos prietaisą. 
 3. Nustatyti, kad atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 
mokestis taikomas, kai apskaitos prietaisai yra įrengti ir nuosavybės teise priklauso karšto vandens 
tiekėjui UAB „Ukmergės šiluma“. 

4. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 
22 d. sprendimą Nr. 7-292 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 
prietaisų aptarnavimo“. 

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. vasario 1 d. 
 
 
 
Savivaldybės meras         Rolandas Janickas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PRITARTA 
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  
2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-219  

 
 

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 
PRIETAISŲ APTARNAVIMO 2020–2025 M.  

VEIKLOS PLANAS 
 

 UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens vartotojams yra įrengta 9512 atsiskaitomųjų 
karšto vandens apskaitos prietaisų. UAB „Ukmergės šiluma“ karštą vandenį tiekia 6764 vartotojams. 

 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl 
teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų 
sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas karšto vandens skaitiklio metrologinės patikros periodiškumas – 6 
metai. Bendrovė, vadovaudamasi minėtu nutarimu, 2020–2025 m. laikotarpiu pagal sudarytą planą 
atliks karšto vandens skaitiklių metrologines patikras/keitimus. 

 Karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros/keitimo planas 2020–2025 m.  
 

Eil.  
Nr. 

Laikotarpis Tikrinamų/keičiamų karšto 
vandens skaitiklių skaičius, vnt. 

1. 2020-02–2020-12 2500 

2. 2021-01–2021-12 2578 

3. 2022-01–2022-12 1100 

4. 2023-01–2023-12 1100 

5. 2024-01–2024-12 1100 

6. 2025-01–2025-12 1134 

 Iš viso: 9512 
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