
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
 DĖL KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ BEI TERITORIJŲ TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS

TARIFŲ PATVIRTINIMO UAB ,,EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BEI UAB
„TVARKYBA“

 Nr. 
Šalčininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 37 p., 18 str. 1 d.,
Lietuvos  Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymo 34 straipsnio  5 dalimi, atsižvelgdama į  UAB
„Eišiškių komunalinis ūkis“ ir UAB ,,Tvarkyba“ prašymus, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“:
1.1. Komunalinių paslaugų tarifus be pridėtinės vertės mokesčio:
1.1.1. traktorius T- 16 – 25,00 Eur už 1 val.;
1.1.2. traktorius MTZ-820 (su šluota) – 30,00 Eur už 1 val.;
1.1.3. traktorius MTZ-820, MTZ-320 (su sniego valytuvu) – 30,00 Eur už 1 val.;
1.1.4. traktorius MTZ-820 su priekaba ar kita įranga – 30,00 Eur už 1 val.;
1.1.5. ekskavatorius TO-49 – 40,00 Eur už 1 val.;
1.1.6. autokeltuvas ,,Mercedes Benz“ – 35,00 Eur už 1 val.;
1.1.7. transporto paslaugos (lengvasis automobilis) – 0,97 Eur už kiekvieną km;
1.1.8.  daugiabučių  namų  eksploatavimo  paslaugos  (bendro  naudojimo  elektros,  lietaus

nuotekų, šalto vandentiekio ir kanalizacijos) – 0,058 Eur už m²/mėn.;
1.1.9.  daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos (bendro naudojimo elektros)  – 0,28 Eur

už m²/mėn.;
1.1.10.  daugiabučių  namų  eksploatavimo  paslaugos  (bendro  naudojimo  kanalizacijos)  –

0,038 Eur už m²/mėn.;
1.1.11. brigados iškvietimas – 5,63 Eur už kiekvieną vnt.;
1.1.12. nuotekų tinklų išvalymas nuo vartojimo vietos iki stovo (1 darbuotojo 1 darbo val.)

ir darbų objektuose – 18,86 Eur už 1 val.;
1.1.13. nenumatytų darbų 1 darbuotojo 1 val. – 13,15 Eur už 1 val.;
1.1.14.  kliento būsto (pastato)  prijungimo (atjungimo)  prie (nuo) vandens tinklų kaina  –

55,23 Eur už kiekvieną vnt.;
1.1.15. traktoriaus paslaugos – 1,12 Eur už vieną km;
1.1.16. santechniko paslaugos – 18,86  Eur už 1 val.;
1.1.17. elektriko paslaugos – 19,42  Eur už 1 val.;
1.1.18. skverų vejos šienavimas – 1,20 Eur už 10 m².
1.2. Teritorijos tvarkymo ir priežiūros tarifus be pridėtinės vertės mokesčio: 
1.2.1.  šaligatvių valymas (100 m²) vasaros periodu – 19,52 Eur, žiemos periodu – 32,88

Eur;
1.2.2. važiuojamosios dalies valymas (100 m²) – 24,55 Eur;
1.2.3. automobilių stovėjimo aikštelių valymas (100  m²) vasaros periodu – 28,88 Eur,

žiemos periodu – 57,75 Eur.
2. Patvirtinti UAB ,,Tvarkyba“ komunalinių paslaugų tarifus be pridėtinės vertės mokesčio:
2.1.  šaligatvių valymas (100  m²) vasaros periodu – 20,04 Eur, žiemos periodu – 32,46

Eur;



2.2. važiuojamosios dalies valymas (100 m²) – 23,19 Eur;
2.3.  automobilių stovėjimo aikštelių valymas (100  m²) vasaros  periodu – 27,99 Eur,

žiemos periodu – 54,11 Eur;
2.4. traktorius (su priekaba ar kita įranga, išskyrus šienapjovę, ir (ar) sniego valytuvu) –

25,44 Eur už 1 val.;
2.5. traktorius su šienapjove – 29,09 Eur už 1 val.;
2.6. traktorius su sniego valytuvu – 30,93 Eur už 1 val.;
2.7. ekskavatorius – 35,12 Eur už 1 val.;
2.8. autokeltuvas – 29,10 Eur už 1 val.;
2.9. transporto paslaugos VW transporteriu – 0,97 Eur už kiekvieną km;
2.10.  daugiabučių  namų  eksploatavimo  paslaugos  (bendro  naudojimo  elektros,  lietaus

nuotekų, šalto vandens vandentiekio ir kanalizacijos) – 0,058 Eur už m²/mėn.;
2.11.  daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos (bendro naudojimo elektros)  – 0,28 Eur

už m²/mėn.;
2.12. daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos (bendro naudojimo kanalizacijos) – 0,038

Eur už m²/mėn.;
2.13. brigados iškvietimas – 5,63 Eur už kiekvieną vnt.; 
2.14. nuotekų tinklų išvalymas nuo vartojimo vietos iki stovo (1 darbuotojo 1 darbo val.) ir

darbų objektuose – 18,86 Eur už 1 val.;
2.15. nenumatytų darbų 1 darbuotojo 1 val. – 13,15 Eur už 1 val.;
2.16. kliento būsto (pastato) prijungimo (atjungimo) prie (nuo) vandens tinklų – 55,23 Eur /

vnt.;
2.17. traktoriaus paslaugos (už miesto ribų) – 1,12 Eur už vieną km;
2.18. santechniko paslaugos – 18,86  Eur už 1 val.;
2.19. elektriko paslaugos – 19,42  Eur už 1 val.
3. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d.

sprendimą  Nr.  T-  1259  „Dėl  Šalčininkų  rajono  savivaldybės  tarybos  2009  m.  vasario  24  d.
sprendimo Nr. T-701 ,,Dėl UAB ,,Tvarkyba“ bei UAB ,,Eišiškių komunalinis ūkis“ komunalinių
paslaugų tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“.

4. Šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Meras Zdzislav Palevič
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