
  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

  

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINAS (TARIFUS) NUSTATO SAVIVALDYBĖ,  
KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

  

2005 m. rugsėjo 29 d.  Nr. T - 303 

Šiauliai 

  

  

  

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-
1049; 2000, Nr. 91-2832) 10 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 17 straipsnio 21 punktu, Kainų ir tarifų 
reguliavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimu 
Nr. 77 „Dėl kainodaros reguliavimo“ (Žin., 1994, Nr. 11-178) 13 punktu, Lietuvos Respublikos 
kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772) 16 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto 
savivaldybės taryba                  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Viešųjų paslaugų, kurių kainas 
(tarifus) nustato Savivaldybė, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).   

  

  

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas 
Juškus 

  

  

 

   



PATVIRTINTA 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T - 
303 

  

  

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINAS (TARIFUS) NUSTATO SAVIVALDYBĖ,  KAINŲ 
(TARIFŲ) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šis aprašas nustato viešųjų paslaugų teikėjų (viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų 
bendrovių bei kitų įmonių, su kuriomis Savivaldybė yra sudariusi viešųjų paslaugų teikimo sutartis) 
teikiamų paslaugų kainų (tarifų) projektų parengimo, pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo 
bendruosius principus.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos, Kainų, Šilumos ūkio įstatymais, Kelių 
transporto kodeksu. 

3. Aprašas taikomas šioms viešosioms paslaugoms: 

3.1. centralizuotos šilumos energijos ir šilumos karštam vandens ruošti; 

3.2. vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo; 

3.3. komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo; 

3.4. miesto tvarkomų teritorijų priežiūros darbų; 

3.5. atliekų šalinimo miesto sąvartyne; 

3.6. keleivių vežimo vietiniais maršrutais.   

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. viešosios paslaugos teikėjas – Savivaldybės kontroliuojama bendrovė, viešoji įstaiga, kita 
įmonė, su kuria Savivaldybė yra sudariusi viešųjų paslaugų teikimo sutartį; 



4.2. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė – akcinė (uždaroji akcinė) bendrovė, kurios 
akcijos suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime nuosavybės teise 
priklauso Savivaldybei; 

4.3. viešoji įstaiga – viešoji įstaiga, kurios dalininkas arba savininkas yra Savivaldybė; 

4.4. kita įmonė, su kuria Savivaldybė yra sudariusi viešųjų paslaugų teikimo sutartį – akcinė 
(uždaroji akcinė) bendrovė, individualioji įmonė, kuri yra laimėjusi viešųjų paslaugų teikimo 
konkursą ir su kuria Savivaldybė yra sudariusi viešųjų paslaugų teikimo sutartį;  

4.5. viešoji paslauga – paslauga, kurios teikimas yra Vietos savivaldos įstatymo nustatyta 
priskirtoji (ribotai savarankiška) savivaldybių funkcija ir kurios reguliavimas Vyriausybės nustatyta 
tvarka priskiriamas Savivaldybės institucijoms; 

4.6. viešosios paslaugos teikėjo valdymo organas – akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės, 
viešosios įstaigos valdyba (jei valdyba nesudaryta – vadovas), individualiosios įmonės vadovas 
(savininkas). 

  

  

II. PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

  

5. Prašymą dėl kainų (tarifų) peržiūrėjimo ir  nustatymo Savivaldybės administracijos 
direktoriui teikia viešosios paslaugos teikėjo vadovas. 

6. Su prašymu dėl kainų (tarifų) peržiūrėjimo ir nustatymo viešosios paslaugos teikėjas turi 
pateikti: 

6.1. galiojančios ir projektuojamos kainos (tarifo) savikainų apskaičiavimą; 

6.2. praėjusių ir einamųjų metų planinius ir faktinius veiklos rodiklius;  

6.3. metinę ir tarpinę finansinę atskaitomybę; 

6.4. vykdomus ir (ar) numatytus vykdyti investicijų, renovacijos, rekonstrukcijų  projektus, jų 
tarpinius įgyvendinimo rezultatus; 
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6.5. turimus finansinius įsipareigojimus; 

6.6. būdus, kaip apie numatomą nustatyti kainą (tarifą) bus informuojama visuomenė. 

7. Viešosios paslaugos teikėjas vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pasirašytą 
prašymą dėl kainų (tarifų) nustatymo, gavęs valdymo organo pritarimą,  pateikia Savivaldybės 
administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki pageidaujamos kainų (tarifų) 
taikymo pradžios. 

8. Keičiant prašymo turinį, kitus duomenis, prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma paskutinės 
papildomos medžiagos įregistravimo Savivaldybėje data. 

9. Prašymą dėl kainų (tarifų) nustatymo nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu sudaryta paslaugų kainų (tarifų) analizės darbo grupė (toliau – Darbo grupė), kuri per tris 
savaites nuo prašymo gavimo dienos parengia išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo. 
Prašymo nagrinėjimo metu iš viešosios paslaugos teikėjo gali būti pareikalauta papildomų duomenų 
ir dokumentų.  

10. Darbo grupė išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo pateikia Savivaldybės tarybos 
Finansų ir biudžeto, bei Miesto plėtros komitetams. Komitetai, susipažinę  ir apsvarstę Darbo 
grupės pateiktas išvadas, per dvi savaites nuo išvadų pateikimo, priima rekomendaciją dėl 
atitinkamo Savivaldybės tarybos sprendimo rengimo ir teikia ją Savivaldybės merui dėl klausimo 
įtraukimo į Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.  

11. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl kainų (tarifų) nustatymo rengia ir 
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti 
Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.  

  

  

III. KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMAS BEI TAIKYMO KONTROLĖ 

  

12. Nustatant paslaugų kainas (tarifus), atsižvelgiama į rinkoje susiklosčiusią paslaugų 
paklausą ir pasiūlą, jų kokybę, socialinę reikšmę bei konkurenciją.  

13. Nustatytų kainų (tarifų) taikymas kontroliuojamas atliekant viešųjų paslaugų teikėjų 
ekonominės-ūkinės veiklos analizę, o kai kuriais atvejais tiesiogiai kontroliuojant teikiamų paslaugų 
kainų (tarifų) taikymą atsiskaitant nustatyto dydžio kainomis (tarifais).   

14. Kainos (tarifai) nustatomos taikant ne didesnį kaip 10 proc. teikiamų paslaugų 
pelningumą.  

15. Viešųjų paslaugų teikėjų vadovai ir vyriausieji finansininkai (buhalteriai) tiesiogiai atsako 
už teisingą kainų (tarifų) apskaičiavimą ir taikymą.  



16. Jei su viešųjų paslaugų teikėjais Savivaldybė sudaro viešųjų paslaugų, kurių kainas 
(tarifus) nustato Savivaldybė, teikimo sutartis, sutarčių projektai turi būti derinami su Savivaldybės 
administracijos Finansų, Juridiniu bei Ekonomikos skyriais.  

  

IV. ATSKIRŲ PASLAUGŲ RŪŠIŲ KAINŲ (TARIFŲ) RENGIMO, DERINIMO IR 
NUSTATYMO YPATUMAI 

  

17. Vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo paslaugų teikėjas prieš teikdamas kainas (tarifus) 
derinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) turi gauti 
Savivaldybės tarybos pritarimą.  

18. Vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo paslaugų teikėjo valdymo organas, gavęs 
Savivaldybės tarybos pritarimą teikti kainas (tarifus) derinti Komisijai, priima sprendimą dėl kainų 
(tarifų) keitimo ir įgaliojimo atsakingam asmeniui jas derinti su Komisija. Viešosios paslaugos 
teikėjo valdymo organas prašymą dėl kainų (tarifų) Komisijai pateikia ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki pageidaujamos jų taikymo pradžios.  

19.  Vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo paslaugų teikėjas, gavęs sprendimą dėl prašymo 
įregistravimo, per dešimt kalendorinių dienų apie pateiktas derinti kainas (tarifus) paskelbia viešai 
spaudoje.  

20. Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo kainos (tarifai) gali būti dvinarės arba  

vienanarės. Daugiabučių namų gyventojams nustatoma vandens pardavimo kaina, kuri 
apskaičiuojama pardavimo kainą namo įvadiniam skaitikliui padalijus iš butų tame name skaičiaus.  
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21. Centralizuotai tiekiamos šilumos ir šilumos karštam vandeniui ruošti bazinės kainos 
(tarifai) nustatomos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.   

22. Veiklų sąnaudų ir pajamų lygis nustatomas Centralizuotai tiekiamos šilumos ir šilumos 
karštam vandeniui ruošti bazinių kainų (tarifų) galiojimo laikotarpiui ir naudojamas kasmet 
perskaičiuojant minėtąsias kainas (tarifus), atsižvelgus į koregavimo koeficientus.  

23. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais vežėjų patirti 
nuostoliai, susidarantys dėl Savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais 
vietinio susisiekimo maršrutais nepakankamų dydžių tarifų, kompensuojami iš Savivaldybės 
biudžete tam tikslui numatytų lėšų.  



24. Už  komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas bei atliekų šalinimo miesto 
sąvartyne paslaugas turi mokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų bei gaminių, tarp jų – pakuotės, 
dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas.  

25. Nustatant tvarkomų teritorijų priežiūros kainas (tarifus) vadovaujamasi rankinio valymo 
darbų įkainiais, nustatytais Statybos ir urbanistikos ministro 1995 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 
113 patvirtintoje Miestų ir gyvenviečių teritorijų rankinio sanitarinio valymo darbų tarifų 
paskaičiavimo metodikoje.  

  

  

  

  

____________________________ 

  

  

  

 


