
Paslaugos aprašymas Mato vnt. 

Paslaugų 

bazinė kaina 

be PVM 

Paslaugų 

bazinė kaina 

su PVM 
  

Gyventojams bute, geriamojo vandens 

tiekimas ir nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 1,60 1,94   

geriamojo vandens tiekimas Eur/ m
3
 0,84 1,02   

nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 0,76 0,92   

  

   

  

Gyventojams individualiame  name, 

geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas Eur/ m
3
 1,44 1,74   

geriamojo vandens tiekimas Eur/ m
3
 0,76 0,92   

nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 0,68 0,82   

  

   

  

Abonentams, geriamojo vandens tiekimas 

ir nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 1,53 1,85   

geriamojo vandens tiekimas Eur/ m
3
 0,86 1,04   

nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 0,67 0,81   

tame skaičiuje: nuotekų surinkimas Eur/ m
3
 0,35 0,42  

                         nuotekų valymas Eur/ m
3
 0,25 0,30  

                        dumblo tvarkymas Eur/ m
3
 0,07 0,08  

Abonentams, geriamojo vandens tiekimas 

ir nuotekų tvarkymas skirtas patalpoms 

šildyti ir karštam vandeniui ruošti Eur/ m
3
 1,41 1,71   

geriamojo vandens tiekimas Eur/ m
3
 0,74 0,90   

nuotekų tvarkymas Eur/ m
3
 0,67 0,81   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: 

kai įrengtas apskaitos prietaisas butui/mėn. 1,55 1,88   

kai neįrengtas apskaitos prietaisas butui/mėn. 0,70 0,85   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio 

namo įvade: 

kai įrengtas apskaitos prietaisas namui/mėn. 3,73 4,51   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių 

namų ar kitų patalpų įvaduose: 

kai įrengtas apskaitos prietaisas 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 1,07 1,29   

kai neįrengtas apskaitos prietaisas namui/mėn. 0,47 0,57   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros 

ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vidutinė 

kaina abonentams 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 4,51 5,46   



DN 15 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 1,34 1,62   

DN 20 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 1,45 1,75   

DN 25 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 3,68 4,45   

DN 32 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 6,72 8,13   

DN 40 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 10,62 12,85   

DN 50 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 17,98 21,76   

DN 65 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 21,09 25,52   

DN 80 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 23,63 28,59   

DN 100 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 27,09 32,78   

DN 150 mm 

apskaitos 

prietaisui/mėn. 41,09 49,72   

Nuotekų transportavimo asenizacijos 

transporto priemonėmis paslauga 
Eur/ m

3
 

4,92 5,95   

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė 

kaina abonentams 
Eur/ m

3
 

0,13 0,16   

nuotekų valymo kaina abonentams už 

kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 

koncentracijos padidėjimą 

Eur/ m
3
 

0,047 0,06   

nuotekų valymo kaina abonentams už 

kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos SM 

koncentracijos padidėjimą 

Eur/ m
3
 

0,028 0,03   

nuotekų valymo kaina abonentams už 

kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BN 

koncentracijos padidėjimą 

Eur/ m
3
 

0,027 0,03   

nuotekų valymo kaina abonentams už 

kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos P 

fosforo koncentracijos padidėjimą 

Eur/ m
3
 

0,027 0,03   

 


