
Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-3 nustatė geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 d.  

Gyventojai už suteiktas paslaugas naujomis kainomis gali atsiskaityti nuo 2019 m. balandžio mėn. (už 

2019 m. kovo mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą). 

KAINOS GYVENTOJAMS 

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas bute: 

 Kaina be PVM Kaina su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kaina, iš to skaičiaus: 

1,75 €/m³ 2,12 €/m³ 

- geriamojo vandens tiekimo 0,46 €/m³ 0,56 €/m³ 

- nuotekų tvarkymo 1,29 €/m³ 1,56 €/m³ 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis 

apskaitos prietaisas 

0,83 € butui per 

mėn. 

1,00 € butui per 

mėn. 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų 

priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos 

prietaiso 

0,41 € butui per 

mėn. 

0,50 € butui per 

mėn. 

 

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų 

reikmėms, įvaduose: 

 Kaina be PVM Kaina su PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kaina, iš to skaičiaus: 

1,71 €/m³ 2,07 €/m³ 

- geriamojo vandens tiekimo 0,44 €/m³ 0,53 €/m³ 

- nuotekų tvarkymo 1,27 €/m³ 1,54 €/m³ 



Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis 

apskaitos prietaisas 

0,77 € apskaitos 

prietaisui per 

mėnesį 

0,93 € apskaitos 

prietaisui per 

mėnesį 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų 

priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos 

prietaiso 

0,38 € namui per 

mėnesį 

0,46 € namui per 

mėnesį 

 

KAINOS ĮMONĖMS 

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: 

 Kaina be PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 

1,79 €/m³ 

- geriamojo vandens tiekimo 0,52 €/m³ 

- nuotekų tvarkymo 1,27 €/m³ 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo kaina, kai įrengtas 

atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

0,89 apskaitos prietaisui per mėnesį 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 

abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams: 

 Kaina be PVM 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 

1,70 €/m³ 

- geriamojo vandens tiekimo 0,43 €/m³ 

- nuotekų tvarkymo 1,27 €/m³ 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo kaina, kai įrengtas 

atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

0,89 apskaitos prietaisui per mėnesį 

 

 



 

ASENIZACINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PASLAUGŲ KAINOS 

 Kaina be PVM Kaina su PVM 

Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto 

priemonėmis 

8,33 €/m³ 10,08 €/m³ 

 


