
 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2023 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.03E-1693 

vienašališkai nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas . 

            Sprendimas įsigalioja nuo 2023-02-01 dienos (kainos taikomos UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms apskaityti.) 

      Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T3-36 buvo nustatytos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo lengvatinės kainos gyventojams  (kurie neturi 

įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą daugiau kaip už tris mėnesius) 

Sprendimas įsigalioja nuo 2023 metų vasario 1 dienos. Skirtumas (subsidijos) mokamas iš Vilniaus 

rajono savivaldybės lėšų. 

       Gyventojams: 

 Daugiabučių ir individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose ir 

individualiuose namuose pagal  įrengtus apskaitos prietaisus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina su PVM 

nuo 2023-02-01 

LENGVATINĖ 

gyventojams 

Kaina su PVM  

Nuo 2023-02-01 

1.1. geriamojo vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas  gyventojams, 

kuriems vanduo apskaitomas 

daugiabučio namo bute :      
iš to skaičiaus: 

2,02 €/m³ 3,70 €/m³ 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimas 1,03 €/m³ 1,89 €/m³ 

1.1.2. nuotekų tvarkymas  0,99 €/m³ 1,81 €/m³ 

1.2. pardavimo kaina gyventojams, 

kuriems vanduo apskaitomas 

daugiabučio namo bute: 

  

  

1.2.1. kai apskaitos prietaisas priklauso 

vandens tiekėjui 

1,84 €/ butui per mėnesį 

1.2.2. kai įrengti apskaitos prietaiso nėra 

galimybės 

1,26 €/ butui per mėnesį 

1.3. kai apskaitos prietaisas priklauso 

vandens tiekėjui ir įmontuotas 

daugiabučio namo įvade 

5,35 €/ namui per mėnesį 

1.3. geriamojo vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas  gyventojams, 

kuriems vanduo apskaitomas 

individualaus namo įvade:  
iš to skaičiaus: 

2,00 €/m³ 3,57 €/m³ 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimas  1,02 €/m³ 1,80 €/m³ 

1.3.2. nuotekų tvarkymas  0,98 €/m³ 1,77 €/m³ 

1.4. pardavimo kaina gyventojams, 

kuriems vanduo apskaitomas 

individualaus namo įvade: 

  

  

1.4.1. kai apskaitos prietaisas vandens 

tiekėjo 

0,71 €/ apskaitos prietaisui per 

mėnesį 

1.4.2. kai įrengti apskaitos prietaiso nėra 

galimybės  

0,56 €/ apskaitos prietaisui per 

mėnesį  



 

 

 

Gyventojams neturintiems vandens apskaitos prietaisų, 

mokantiems pagal vidutinį mėnesinį suvartojimo normatyvą 

 

         Nuo 2023-02-01 d. gyventojai, neturintys vandens apskaitos prietaisų, moka pagal vidutinį 

mėnesinį suvartojimo normatyvą 3,07 m3 / gyventojui per mėnesį.    
   

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina su PVM 

LENGVATINĖ 

 

Kaina su PVM           

TURINT ĮSISKOLINIMĄ 

1.1. geriamojo vandens tiekimas 

ir nuotekų tvarkymas 

daugiabučio namo bute          

iš to skaičiaus: 

6,20 €/žmogui 

Per mėnesį 

11,36 €/žmogui 

Per mėnesį 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimas  3,16 €/žmogui 5,80 €/žmogui 

1.1.2. nuotekų tvarkymas  3,04 €/žmogui 5,56 €/žmogui 

1.2. geriamojo vandens tiekimas 

ir nuotekų tvarkymas 

individualaus namo įvade      

iš to skaičiaus: 

6,14 €/žmogui 

Per mėnesį 

10,96 €/žmogui 

Per mėnesį  

1.2.1. geriamojo vandens tiekimas  3,13 €/žmogui 5,53 €/žmogui 

1.2.2. nuotekų tvarkymas  3,01 €/žmogui 5,43 €/žmogui 

    

Įmonėms: 
    

  Kaina be PVM                

Nuo 2023-02-01 

Kaina su PVM             

Nuo 2023-02-01 

1.5. geriamojo vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas  

2,89 €/m³ 3,50 €/m³ 

1.5.1. geriamojo vandens tiekimas  1,43 €/m³ 1,73 €/m³ 

1.5.2. nuotekų tvarkymas  1,46 €/m³ 1,77 €/m³ 

1.6. vidutinė pardavimo kaina 

 

1,14 €/ aps.priet per mėn. 1,38 €/ aps.priet per mėn  

      

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto 

priemonėmis paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims Vilniaus rajone. 

 

               Nuo 2021-11-01 d. nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugų 

kainos patvirtintos Valdybos posėdyje 2021-10-26 d.  
 

                           

Nuotekų kiekis, m3 Viso, Eur su PVM Viso, Eur be PVM 

3 40,74 33,67 

4 45,82 37,87 

5 50,90 42,07 

6 55,98 46,26 

7 61,06 50,46 

8 66,14 54,66 

 

                                                                                                  UAB „Nemenčinės komunalininkas“  

                                                                                                                                       Administracija 


