
UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ 

VANDENS IR NUOTEKŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINOS 

 

ANALITĖS PAVADINIMAS 
matavimo 

vienetas 

Vieneto kaina 

Eur be PVM 

Vieneto kaina 

Eur su PVM 

- kvapo nustatymas vnt. 0,61 0,74 

- skonio nustatymas vnt. 0,61 0,74 

- spalvos nustatymas vnt. 4,41 5,34 

- drumstumo nustatymas vnt. 2,54 3,07 

- geležies nustatymas vnt. 7,90 9,56 

- laisvo chloro likučio nustatymas vnt. 4,57 5,53 

- amonio kiekio nustatymas vnt. 6,20 7,50 

- nitratų kiekio nustatymas vnt. 11,44 13,84 

- nitritų kiekio nustatymas vnt. 4,97 6,01 

- permanganato indekso nustatymas vnt. 7,52 9,10 

- chloridų nustatymas vnt. 7,04 8,52 

- sulfatų kiekio nustatymas vnt. 14,67 17,75 

- savitojo elektrinio laidumo nustatymas vnt. 1,58 1,91 

- vandenilio jonų koncentracijos (PH) 

nustatymas 
vnt. 1,35 1,63 

- kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus 

nustatymas 
vnt. 6,97 8,43 

- žarninių lazdelių (Escherichia coli) 

nustatymas 
vnt. 6,79 8,22 

- koliforminių bakterijų nustatymas vnt. 8,10 9,80 

- žarninių enterekokų nustatymas vnt. 9,33 11,29 

- mangano nustatymas vnt. 7,45 9,01 

Nuotekų analitės:    

- vandenilio jonų koncentracijos (PH) 

nustatymas 
vnt. 1,76 2,13 

- skendinčių medžiagų nustatymas vnt. 6,10 7,38 

- chloridų kiekio nustatymas vnt. 5,33 6,45 

- sulfatų koncentracijos nustatymas vnt. 10,19 12,33 

- cheminio deguonies suvartojimo 

(ChDSCr) nustatymas 
vnt. 6,75 8,17 

- permanganatinės oksidacijos 

nustatymas 
vnt. 4,28 5,18 

- elektrometrinis BDS7 nustatymas vnt. 9,12 11,04 

- amonio azoto koncentracijos 

nustatymas 
vnt. 5,89 7,13 

- nitritų koncentracijos nustatymas vnt. 4,65 5,63 

- nitratų koncentracijos nustatymas vnt. 5,25 6,35 

- fosfatų koncentracijos nustatymas vnt. 4,66 5,64 

- nuotekų paruošimas metalų nustatymui vnt. 5,13 6,21 



ANALITĖS PAVADINIMAS 
matavimo 

vienetas 

Vieneto kaina 

Eur be PVM 

Vieneto kaina 

Eur su PVM 

- bendrojo chromo koncentracijos 

nustatymas 
vnt. 5,53 6,69 

- nikelio koncentracijos nustatymas vnt. 4,34 5,25 

- vario koncentracijos nustatymas vnt. 4,76 5,76 

- cinko koncentracijios nustatymas vnt. 5,06 6,12 

- riebalų koncentracijos nustatymas 

Soksleto metodu 
vnt. 10,77 13,03 

- sintetinės veiklios paviršinės 

medžiagos koncentracijos nustatymas 
vnt. 6,79 8,22 

- bendrojo azoto (Kjeldalio) 

koncentracijos nustatymas 
vnt. 8,24 9,97 

- bendrojo azoto koncentracijos 

nustatymas (paviršinio vandens) 
vnt. 9,69 11,72 

- bendrojo azoto koncentracijos 

nustatymas (nuotekose) 
vnt. 15,46 18,71 

- ištirpusio deguonies nustatymas vnt. 2,29 2,77 

- naftos produktų koncentracijos 

nustatymas chromotografiniu metodu 
vnt. 24,71 29,90 

Kitos paslaugos:    

- geriamojo vandens ar nuotekų mėginio 

paėmimas 
vnt. 4,91 5,94 

- bidistiliato gamyba ltr. 0,52 0,63 

- dejonizuoto vandens gamyba ltr. 0,64 0,77 

___________________________________ 


