
 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO 

NR. TS-269 „DĖL UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ 

NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. TS-19 

Utena 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 

atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Utenos butų ūkis“ 2019 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. 

SD-835 „Dėl teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, uždarosios akcinės bendrovės „Utenos butų 

ūkis“ stebėtojų tarybos posėdžio 2019 m. gruodžio 16 d. protokolą Nr. 2, Utenos rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-269 

„Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ priedo 3 punktą ir jį išdėstyti 

taip: 

Eilės 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur be 

PVM 

Kaina su 

PVM, Eur 

3. Pinigų paėmimo už komunalines 

paslaugas gyventojams kasose už vienos 

įmokos priėmimą mokestis 

1 vnt. 0,15 0,18 

 2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės 

interneto svetainėje www.utena.lt.  

 

 

 

Savivaldybės meras         Alvydas Katinas 

______________ 

 

 

http://www.utena.lt/


 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-269 

    priedas 

 

UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur 

be PVM 

Kaina su 

PVM, Eur 

1. Šildymo sistemos ir šilumos punkto priežiūros 

mokestis, kai pastate nėra karšto vandens  

1 kv. m. 0,027 0,033 

2. Vieningos mokėjimo sąskaitos paruošimo ir 

administravimo mokestis 

1 vnt. 0,39 0,47 

3. Pinigų paėmimo už komunalines paslaugas 

gyventojams kasose už vienos įmokos priėmimą 

mokestis 

1 vnt. 0,15 0,18 

4. Paskolos administravimo mokestis  1 kv. m. 0,028 0,034 

 

5. Avarinės  tarnybos  iškvietimas  1 iškvietimui  5,33  6,45 

6. 
Šaltkalvio- santechniko-elektriko iškvietimas 

1 iškvietimui 2,37 2,87 

7. Avarinės mašinos iškvietimo už miesto ribų kaina  1 kilometrui 0,38 0,46 

8. Gyventojų apklausos raštu kaina namams iki 50 

butų 

1 pastatui 26,51 32,08 

9. Gyventojų apklausos raštu kaina namams iki 75 

butų 

1 pastatui 41,41 50,11 

10. Gyventojų apklausos raštu kaina namams  daugiau 

75 butų 

1 pastatui 57,42 69,48 

11. Susirinkimo organizavimo kaina namams iki 50 

butų 

1 pastatui 24,30 29,40 

12. Susirinkimo organizavimo kaina namams iki 75 

butų 

1 pastatui 31,76 38,43 

13. Susirinkimo organizavimo kaina namams daugiau 

75 butų 

1 pastatui 39,74 48,09 

14. Negyvenamo pastato šilumos ir karšto vandens 

tiekimo sistemos nuolatinės priežiūros darbų kaina  

1 pastatui 42,09 50,93 

15. Negyvenamo pastato šilumos sistemos be karšto 

vandens tiekimo sistemos nuolatinės priežiūros 

darbų kaina  

1 pastatui 36,06 43,63 

16. Apliejimo fakto nustatymo kaina 1 vnt. 10,58 12,80 

17. Apskaitos prietaiso (elektros ir vandens) 

administravimo mokestis 

1 vnt. 1,69 2,04 

2020 m. sausio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-19 redakcija 

 

________________________ 

 

 



 
 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. TS- 269 

Utena 

   

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto 

vidaus audito skyriaus 2015 m. birželio 17 d. vidaus audito ataskaitos Nr. A-3 „Dėl prekių ir 

paslaugų kainų nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimų laikymosi savivaldybės 

kontroliuojamose įmonėse, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose vidaus audito“ 

rekomendacijas bei uždarosios akcinės bendrovės „Utenos butų ūkis“ 2015 m. rugpjūčio 20 d. raštą 

Nr. SD-425 ,,Dėl informacijos pateikimo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Utenos butų ūkis“ 

stebėtojų tarybos posėdžio 2015 m. rugsėjo 14 d. protokolą Nr. 4, Utenos rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainas pagal priedą. 

2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir 

savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. 

 

 

Savivaldybės meras Alvydas Katinas 

______________ 

 

Formatuota: Centre

http://www.utena.lt/

