
UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  

BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS 

IR APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS,  

KURIE ĮSIGALIOS NUO 2021 M. GRUODŽIO 1 D. 

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 
 

 Kaina be PVM 

mokesčio 

Kaina su PVM 

mokesčiu 

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas bute: 

1,96 Eur/m3 2,37 Eur/m3 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,73 Eur/m3 0,88 Eur/m3 

1.1.2. nuotekų tvarkymo: 1,23 Eur/m3 1,49 Eur/m3 

1.1.2.1. nuotekų surinkimo 0,37 Eur/m3 0,45 Eur/m3 

1.1.2.2. nuotekų valymo 0,51 Eur/m3 0,62 Eur/m3 

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,35 Eur/m3 0,42 Eur/m3 

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų 

patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų 

reikmėms, įvaduose: 

1,92 Eur/m3 2,32 Eur/m3 

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,71 Eur/m3 0,86 Eur/m3 

1.2.2. nuotekų tvarkymo: 1,21 Eur/m3 1,46 Eur/m3 

1.2.2.1. nuotekų surinkimo 0,36 Eur/m3 0,44 Eur/m3 

1.2.2.2. nuotekų valymo 0,50 Eur/m3 0,61 Eur/m3 

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo 0,35 Eur/m3 0,42 Eur/m3 

1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei 

perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam 

vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: 

1,99 Eur/m3 2,41 Eur/m3 

1.3.1 geriamojo vandens tiekimo 0,80 Eur/m3 0,97 Eur/m3 

1.3.2. nuotekų tvarkymo: 1,19 Eur/m3 1,44 Eur/m3 

1.3.2.1. nuotekų surinkimo 0,36 Eur/m3 0,44 Eur/m3 

1.3.2.2. nuotekų valymo 0,49 Eur/m3 0,59 Eur/m3 

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo  0,34 Eur/m3 0,41 Eur/m3 

1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinė kaina 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 arba 

individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade: 

1,88 Eur/m3 2,27 Eur/m3 

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo 0,69 Eur/m3 0,83 Eur/m3 

1.4.2. nuotekų tvarkymo: 1,19 Eur/m3 1,44 Eur/m3 

1.4.2.1. nuotekų surinkimo 0,36 Eur/m3 0,44 Eur/m3 

1.4.2.2. nuotekų valymo 0,49 Eur/m3 0,59 Eur/m3 

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,34 Eur/m3 0,41 Eur/m3 

 

 



2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis 
 

 Kaina be PVM 

mokesčio 

Kaina su PVM 

mokesčiu 

2.1. Vartotojams, kai įrengtas UAB „Dzūkijos vandenys“ 

priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas bute 

0,85 Eur už butą 

per mėnesį 

1,03 Eur už butą 

per mėnesį 

2.2. Vartotojams, kai įrengtas UAB „Dzūkijos vandenys“ 

priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų 

asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, įvaduose 

0,72 Eur už vieną 

apskaitos 

prietaisą per 

mėnesį 

0,87 Eur už vieną 

apskaitos 

prietaisą per 

mėnesį 

2.3. Vartotojams, kai įrengtas UAB „Dzūkijos vandenys“ 

priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

daugiabučių gyvenamųjų namų arba  gyvenamųjų namų 

bendrijos įvade 

3,23 Eur už 

apskaitos 

prietaisą per 

mėnesį 

3,91 Eur už 

apskaitos 

prietaisą per 

mėnesį 

2.4. Abonentams (įmonėms) pagal apskaitos prietaiso 

skersmenį: 
  

2.4.1. 15 mm skersmens 0,66 Eur per 

mėnesį 

0,80 Eur per 

mėnesį 

2.4.2. 20 mm skersmens 0,81 Eur per 

mėnesį 

0,98 Eur per 

mėnesį 

2.4.3. 25 mm skersmens 3,11 Eur per 

mėnesį 

3,76 Eur per 

mėnesį 

2.4.4. 32 mm skersmens 3,28 Eur per 

mėnesį 

3,97 Eur per 

mėnesį 

2.4.5. 40 mm skersmens 4,61 Eur per 

mėnesį 

5,58 Eur per 

mėnesį 

2.4.6. 50 mm skersmens 25,50 Eur per 

mėnesį 

30,86 Eur per 

mėnesį 

2.4.7. 65 mm skersmens 28,88 Eur per 

mėnesį 

34,94 Eur per 

mėnesį 

2.4.8. 80 mm skersmens 29,40 Eur per 

mėnesį 

35,57 Eur per 

mėnesį 

2.4.9. 100 mm skersmens 33,20 Eur per 

mėnesį 

40,17 Eur per 

mėnesį 

2.4.10. 150 mm ir didesnio skersmens 76,66 Eur per 

mėnesį 

92,76 Eur per 

mėnesį 

 

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams 
 

 Kaina be PVM 

mokesčio 

Kaina su PVM 

mokesčiu 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina 

abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugas 

0,14 Eur/m3 0,17 Eur/m3 

 

4. Nuotekų valymo kaina už padidėjusią taršą  
 

 Kaina be PVM 

mokesčio 

Kaina su PVM 

mokesčiu 

4.1. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 

mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą  
0,012 Eur/m3 0,015 Eur/m3 

4.2. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 

mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų 

koncentracijos padidėjimą 

0,006 Eur/m3 0,007 Eur/m3 

4.3. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 

mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 
0,002 Eur/m3 0,002 Eur/m3 

4.4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 

mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 
0,001 Eur/m3 0,001 Eur/m3 



5. Nusausinto dumblo apdorojimo kaina 
 

 Kaina be PVM 

mokesčio 

Kaina su PVM 

mokesčiu 

Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų 

dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina 
23,26 Eur/t 28,14 Eur/t 

 

PASTABA. Aukščiau pateiktos bazinės ir kitos paslaugų kainos yra nustatytos (patvirtintos) be PVM 

mokesčio. Nurodytos kainos su PVM apskaičiuotos tik vienam matavimo vienetui ir skaičiuojant 

daugiau matavimo vienetų dėl apvalinimo gali skirtis. 

___________________________________________ 


