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Eil. Nr. Paslaugų  pavadinimas Mato 

vnt.

Kaina Eur 

be PVM

Kaina Eur 

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas bute, Eur už kub. m

2.40 2.90

1.1 geriamojo vandens tiekimo m³ 0.86 1.04

1.2 nuotekų tvarkymo: m³ 1.54 1.86

2
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę 

kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, 

skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose Eur už kub. 

m:

2.19 2.65

2.1 geriamojo vandens tiekimo m³ 0.79 0.96

2.2 nuotekų tvarkymo m³ 1.40 1.69

3 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę 

kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei 

perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams, Eur už kub. m

2.26 2.73

3.1 geriamojo vandens tiekimo m³ 0.87 1.05

3.2 nuotekų tvarkymo m³ 1.39 1.68

4 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę 

kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms 

šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, 

skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų 

kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų 

įvade Eur už kub. m:

2.17 2.62

4.1 geriamojo vandens tiekimo m³ 0.78 0.94

4.2 nuotekų tvarkymo m³ 1.39 1.68

5 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur 

butui per mėn.:

5.1
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui. vnt. 1.95 2.36

5.2 kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo 

apskaitos prietaiso
vnt. 0.79 0.96

6 atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 

paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo 

namo įvade, Eur namui per mėn.;

vnt. 7.63 9.23



7
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, 

šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur apskaitos prietaisui per mėn:

7.1

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui vnt. 1.33 1.61

7.2 kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo 

apskaitos prietaiso
vnt. 0.47 0.57

8
Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur apskaitos 

prietaisui per mėn., diferencijuojant pagal skaitiklių diametrus taip:

vnt. 2.80 3.39

8.1 apskaitos prietaiso diametras  15 mm vnt. 1.57 1.90

8.2 apskaitos prietaiso diametras  20 mm vnt. 2.33 2.82

8.3 apskaitos prietaiso diametras  25 mm vnt. 5.67 6.86

8.4 apskaitos prietaiso diametras  32 mm vnt. 6.47 7.83

8.5 apskaitos prietaiso diametras  40 mm vnt. 13.48 16.31

8.6 apskaitos prietaiso diametras  50 mm vnt. 16.26 19.67

8.7 apskaitos prietaiso diametras  65 mm vnt. 18.09 21.89

8.8 apskaitos prietaiso diametras  80 mm vnt. 19.07 23.07

8.9 apskaitos prietaiso diametras 100 mm vnt. 20.15 24.38

9 Fekalinių nuotekų (ar dumblo): 

9.1 surinkimas ir išvežimas    m³ 5.74 6.95

9.2 surinkimas ir išvežimas su valymu ir dumblo tvarkymu vartotojams    m³ 6.85 8.29

9.3 surinkimas ir išvežimas su valymu abonentams ir dumblo tvarkymu    m³ 6.84 8.28

9.4 transporto išlaidos, jeigu nėra įmonės klientas (nesudaryta sutartis) km 0.74 0.90

10
Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės

taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur už kub. m;
   m³ 0.045 0.05

11 Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės

taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur už kub.

m;

   m³ 0.032 0.04

12 Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės

taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur už kub. m;

   m³ 0.027 0.03

13 Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės

taršos fosforo koncentracijos padidėjimą, Eur kub. m
   m³ 0.028 0.03


