
Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo vartotojams, iš to skaičiaus: 2,61 €/m³ 3,16 €/m³ 10,91Lt/m³

          geriamojo vandens tiekimas 0,91 1,10 €/m³ 3,80 Lt/m³

         nuotekų surinkimas 0,74 €/m³ 0,90 €/m³ 3,11 Lt/m³

         nuotekų valymas 0,96 €/m³ 1,16 €/m³ 4,01 Lt/m³

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo abonentams ir vartotojų 

grupei, atsiskaitančiai daugiabučio 

namo įvade ,iš to skaičiaus: 2,61 €/m³ 3,16 €/m³ 10,91Lt/m³

          geriamojo vandens tiekimas 0,91 €/m³ 1,10 €/m³ 3,80 Lt/m³

         nuotekų surinkimas 0,74 €/m³ 0,90 €/m³ 3,11 Lt/m³

         nuotekų valymas 0,96 €/m³ 1,16 €/m³ 4,01 Lt/m³

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems 

vanduo apskaitomas daugiabučio namo 

bute, kai apskaitos prietaisas priklauso 

vandens tiekėjui

0,82 € 0,99 € 3,42 Lt 

Kai apskaitos prietaisas  ne vandens 

tiekėjo

 0,44 € butui per 

mėnesį

0,53 € butui per 

mėnesį
1,83 Lt butui per mėnesį

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems 

vanduo apskaitomas daugiabučio namo 

įvade

1,31 € namui per 

mėnesį
1,59 € namui per mėn. 5,49 Lt namui per mėn.

Pardavimo kainą vartotojams, kuriems 

vanduo apskaitomas daugiabučio namo 

įvade, kai apskaitos prietaisas priklauso 

vandens tiekėjui

 0,86 € namui per 

mėnesį

 1,04 € namui per 

mėnesį
3,59 Lt namui per mėnesį

Kai nėra centralizuoto nuotekų 

surinkimo

 0,48 € namui per 

mėnesį

0,58 € namui per 

mėnesį
2,00 Lt namui per mėnesį

Kai apskaitos prietaisas  ne vandens 

tiekėjo

 0,39 € namui per 

mėnesį

0,47 € namui per 

mėnesį 1,62 Lt namui per mėnesį

Vidutinė pardavimo kaina abonentams 1,03 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį

1,25 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį

4,32 Lt apskaitos prietaisui 

per mėnesį
Nuotekų surinkimo asenizacinėmis 

mašinomis kaina 4,78 € /m3 5,78 € /m3 19,96 Lt /m3

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos



Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM

Vandens įvado iki 20mm skersmens 

rekonstrukcija
31,84 € 38,53 € 133,04 Lt

Vandens įvado ar nuotekų išvado 

atjungimo- pajungimo darbų išlaidos
45,96 € 55,61 € 192,01 Lt

Mechaniškai pažeisto ir netinkamo 

eksploatuoti dėl abonento kaltės, 

vandens skaitiklio pakeitimas

30,40 € 36,78 € 127,00 Lt

Neplaninis vandens apskaitos prietaiso 

patikrinimas abonentui 

pageidaujantarba kai skaitiklis 

tikrinamas nedeklaruojant rodmenų 

daugiau kaip 60 dienų 

7,18 € 8,69 € 30,00 Lt

vandens įvado prijungimas prie 

centralizuoto vandentiekio tinklo 
18,25 € 22,08 € 76,24 Lt

Nuotekų išvado prijungimas prie 

centralizuoto nuotekų tinklo 19,11 € 23,12 € 79,83 Lt

Kaina su PVM

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų 

tvarkymu


