
be PVM su PVM*

Privatiems klientams (vartotojams)

Privatiems klientams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (bazinė kaina) 1,12 1,36

geriamojo vandens tiekimas 0,54 0,65

nuotekų tvarkymas 0,58 0,70

nuotekų surinkimas 0,22 0,27

nuotekų valymas 0,16 0,19

nuotekų dumblo tvarkymas 0,20 0,24

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų 

aptarnavimas (bazinė mėnesinė pardavimo kaina) 

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas priklauso bendrovei 0,83 1,00

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso arba įrengtas atsiskaitomasis 

apskaitos prietaisas priklauso privačiam klientui (vartotojui)

0,52 0,63

Privatiems klientams (vartotojams), perkantiems geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių 

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar 

namų reikmėms, įvaduose

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (bazinė kaina) 1,06 1,28

geriamojo vandens tiekimas 0,51 0,62

nuotekų tvarkymas 0,55 0,67

nuotekų surinkimas 0,21 0,25

nuotekų valymas 0,15 0,18

nuotekų dumblo tvarkymas 0,19 0,23

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų 

aptarnavimas (bazinė mėnesinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui)

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas priklauso bendrovei 0,97 1,17

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso arba įrengtas atsiskaitomasis 

apskaitos prietaisas priklauso privačiam klientui (vartotojui)

0,60 0,73

Paslaugos pavadinimas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 

O3E-281 suderintos ir Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono 

savivaldybių tarybų patvirtintos UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos bazinės kainos

Kaina

Eur/m³

Eur/mėn.

Eur/m³

Eur/mėn.



Verslo klientams (abonentams), perkantiems geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams 

poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam 

vandeniui ruošti ir tiekiamą verslo klientams (abonentams)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (bazinė kaina) 1,10 1,33

geriamojo vandens tiekimas 0,57 0,69

nuotekų tvarkymas 0,53 0,64

nuotekų surinkimas 0,20 0,24

nuotekų valymas 0,15 0,18

nuotekų dumblo tvarkymas 0,18 0,22

Verslo klientams (abonentams), perkantiems geriamąjį vandenį, 

skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą verslo ir privatiems klientams, bei 

geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą 

vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas 

daugiabučių gyvenamųjų namų įvade 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (bazinė kaina) 1,03 1,25

geriamojo vandens tiekimas 0,50 0,61

nuotekų tvarkymas 0,53 0,64

nuotekų surinkimas 0,20 0,24

nuotekų valymas 0,15 0,18

nuotekų dumblo tvarkymas 0,18 0,22

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų 

aptarnavimas (bazinė mėnesinė pardavimo kaina)

klientams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade 

(kaina namui)

3,35 4,05

klientams (abonentams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas (kaina apskaitos prietaisui) pagal 

vandentiekio įvado skaitiklio diametrą arba klientui 

(nuotekų/vandens vežėjui) už kiekvieną nuotekų priėmimo 

punktą/vandens paėmimo punktą pagal nuotekų priėmimo 

punkte/vandens paėmimo punkte esančio vamzdžio diametrą**

Diametras 15 mm 1,50 1,82

Diametras 20 mm 2,00 2,42

Diametras 25 mm 2,50 3,03

Diametras 32 mm 3,20 3,87

Diametras 40 mm 4,00 4,84

Diametras 50 mm 5,01 6,06

Diametras 65 mm 6,51 7,88

Diametras 80 mm 8,01 9,69

Diametras 100 mm 10,01 12,11

Diametras 150 ir daugiau mm 15,02 18,17

Verslo klientams (abonentams)

Eur/mėn.

Eur/m³

Eur/m³

Eur/mėn.



Papildoma nuotekų valymo kaina verslo klientams (abonentams) už 

padidintą taršą

už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos 0,028 0,034

už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų 

koncentracijos padidėjimą 
0,020 0,024

už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos 0,002 0,002

20,58 24,90

* VKEKK paslaugų bazines kainas derina be PVM, visoms paslaugoms taikomas standartinis 21% 

PVM tarifas.

** VKEKK suderinta vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina verslo klientams (abonentams), perkantiems geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 2,35 Eur/mėn. už apskaitos prietaisą

Eur/m³

Atvežto tankinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimas 

(nuotekų dumblo apdorojimas prieš anaerobinį apdorojimą, 

anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo 

Eur/t


