
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 26 d. vienašališkai 
nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 
perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. 

  

KAINOS VARTOTOJAMS 

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo 
paslaugas bute. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3  2,53 3,06 

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3   0,98 1,19 

Nuotekų tvarkymo, Eur/m3      1,55 1,87 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį 

1,06 1,28 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
kaina, kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį 

0,55 0,66 

 

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų 
reikmėms, įvaduose. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3  2,42 2,93 

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3   0,93 1,13 

Nuotekų tvarkymo, Eur/m3      1,49 1,80 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per 
mėnesį 

0,74 0,90 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 
paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui  
per mėnesį                                                                                                           

 

0,44 0,53 

 



3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3  2,40 2,90 

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3   0,93 1,12 

Nuotekų tvarkymo, Eur/m3     1,47 1,78 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
bazinė kaina Eur namui per mėnesį 

3,96 4,79 

  

 

KAINOS ABONENTAMS 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir 
komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 
tiekiamą abonentams. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3  2,54 3,07 

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3   1,07 1,29 

Nuotekų tvarkymo, Eur/m3     iš jų: 1,47 1,78 

      

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 
abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3  2,40 2,90 

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3   0,93 1,12 

Nuotekų tvarkymo, Eur/m3,   iš jų: 1,47 1,78 

 

 

 



 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 
kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo 
paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją 
pagal apskaitos  prietaisų diametrus 

1,76 2,13 

Diam. 15 0,87 1,05 

Diam. 20 0,87 1,05 

Diam. 20 (daugiasraučiai) 2,00 2,42 

Diam. 25 2,90 3,51 

Diam. 32 3,70 4,48 

Diam. 40 4,70 5,69 

Diam. 50 9,70 11,74 

Diam. 80 11,60 14,04 

Diam. 100 (debitomačiai) 186,70 225,91 

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 
koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 

0,045 0,054 

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos 
skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 

0,027 0,033 

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos              
bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 

0,021 0,025 

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos    
bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 

0,022 0,027 

 



 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugas. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3 0,13 0,16 

  

 

 

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina. 

  
Bazinė kaina 

Be PVM Su PVM 

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos            
kaina, Eur/m3 

5,97 7,22 

Pastaba: prie transportuotų surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3) 


