
UAB „Rietavo komunalinis ūkis” geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų palyginimas 

 

Vadovaujantis Metodikos 30.3.2 punktu, kai daugiabučio namo gyventojai su geriamojo vandens tiekėju už suvartotą geriamąjį 

vandenį ir sutvarkytas nuotekas atsiskaito pagal butuose įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, į kainą 

įskaičiuotos 10 proc., leistinos geriamojo vandens netektys daugiabučių namų tinkluose. 

 



 

 

 



Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų didėjimo priežastys. 

 

Iš viso 2010 m. faktinė savikaina, lyginant su planuota ankstesnio kainų derinimo metu, padidėjo 

1,56 Lt/m
3
 (26,0 proc.). Pagrindinės savikainos didėjimo priežastys - lyginant su planuotais pardavimais, 

2,2 proc. mažesni faktiniai vandens bei 23,8 proc. mažesni nuotekų pardavimai, kurie savikainą padidino 

1,10 Lt/m
3
. Skaičiuojant 2008 – 2010 metų savikainą, buvo planuota, kad prie centralizuoto geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo prisijungs 1340 vartotojų, faktiškai prisijungė apie 1117 

naujų vartotojų. Dėl sąnaudų pokyčio, savikaina padidėjo 0,46 Lt/m
3
: 

- elektros energijos sąnaudos didėjo 0,50 Lt/m
3
 dėl 30,4 proc. elektros energijos kainos didėjimo 

bei naujų objektų prijungimo;   

- turto sąnaudos mažesnės 0,81 Lt/m
3
, nes skaičiuojant 2008 – 2010 metų savikainą, naujai į 

eksploataciją įvedamam turtui, finansuojamam iš Europos investicinių fondų, buvo suskaičiuotos 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos; 

- darbo užmokesčio sąnaudos tiesioginėje veikloje didėjo 0,81 Lt/m
3
. 2006 – 2010 metais įmonės 

darbuotojų skaičius vandens veikloje padidėjo 25 proc. (nuo 12 iki 15 darbuotojų), o vidutinis darbo 

užmokestis išaugo 56,3 proc. (nuo 905,0 Lt/mėn. 2008 – 2010 m. savikainoje iki 1414,9 Lt/mėn.  

2010 metais). 

- veiklos sąnaudos didėjo 0,55 Lt/m
3
, pagrindinė priežastis - išaugęs vidutinis darbo užmokestis. 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaių didėjimo priežastys. 

 

 Pagrindinės suskaičiuotų kainų didėjimo priežastys: 

- eksploatacinių sąnaudų padidėjimas įmonei įvykdžius Nemuno žemupio baseino investicinės 

programos I etapo projektus: „Rietavo nuotekų valymo įrenginių statyba“ ir „Vandentiekio ir 

nuotekų plėtra Rietave. I dalis. Inžinerinių tinklų plėtra ir rekonstrukcija Vatušių ir Naujalio-

Vingio gatvių kvartaluose“; 

- eksploatacinių sąnaudų padidėjimas įmonei įvykdžius projektą „Vandentiekio ir nuotekų 

tinklų plėtra Rietavo savivaldybėje (Rietave, Sauslaukyje, Kalakutiškėje)“; 

- 2011-2015 m. planuojami nuotekų tvarkymo paslaugos pardavimai yra 13,2 proc. mažesni 

negu įvertinti ankstesnio kainų derinimo metu;  

- kainų skaičiavime įvertintas su savivaldybė suderintas 2011 – 2015 m. laikotarpio įmonės 

veiklos ir plėtros planas; 

- vadovaujantis Metodikos 32 punktu, įmonei planuojamas normatyvinis pelnas, ankstesnio 

kainų derinimo metu pelnas nebuvo skaičiuojamas. 

 
 


