
Informacija apie kainų ir mokesčių pasikeitimą 

 

UAB „Šilalės vandenys“ informuoja, kad nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, vienašališkai nustatytos Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E-1136 bei geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, nustatytas Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. TI-231. 

 
Eil. 

Nr.  

 

Pavadinimas 

 

Nauja kainos 

įsigaliosiančios nuo 2021-

12-01 

Esama 

kaina 

Eur 

Kaina 

be 

PVM 

Eur 

PVM 

21 % 

Eur 

Iš viso 

Eur su 

PVM 

1. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

2,46 0,52 2,98 2,52 

1.1. geriamojo vandens tiekimo - Eur/m3; 0,96 0,20 1.16 1,08 

 1.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,50 0,32 1,82 1,44 

1.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,51 0,11 0,62 0,48 

1.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,93 0,20 1,13 0,93 

1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,06 0,01 0,07 0,03 

1.3 geriamo vandens tiekimas, karšto vandens ruošimui su 

nuotekų tvarkymu (PVM 9 %) – Eur/m3, iš šio skaičius: 

2,46 0,23 2,69 2,27 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; 0,96 0,09 1.05 0,97 

1.3.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,50 0,14 1,64 1,30 

2. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų 

asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 

Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

2,42 0,51 2,93 2,40 

2.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,94 0,20 1,14 1,03 

2.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,48 0,31 1,79 1,37 

2.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,51 0,11 0,62 0,46 

2.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,91 0,19 1,10 0,88 

2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,06 0,01 0,07 0,03 

3. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems 

geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

 

 

2,53 

 

 

0,53 

 

 

3,06 

 

 

2,45 

3.1 geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 1,05 0,22 1,27 1,09 

3.2 nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,48 0,31 1,79 1,36 

3.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,51 0,11 0,62 0,46 

3.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,91 0,19 1,10 0,87 

3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,06 0,01 0,07 0,03 

4. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinė kaina abonentams (įmonėms), 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 įvade arba individualių gyvenamųjų 

namų bendrijos įvade– Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

 

 

2,42 

 

 

0,51 

 

 

2,93 

 

 

2,39 

4.1 geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,94 0,20 1,14 1,03 

4.2 nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,48 0,31 1,79 1,36 

4.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,51 0,11 0,62 0,46 

4.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,91 0,19 1,10 0,87 

4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,06 0,01 0,07 0,03 



4.3 
geriamojo vandens tiekimas, karšto vandens ruošimui su 

nuotekų tvarkymui (PVM 9%) – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 
2,42 0,21 2,63 2,15 

4.3.1 geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,94 0,08 1,02 0,93 

4.3.2 nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,48 0,13 1,61 1,22 

5. 
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: 

5.1 
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui 

per mėn.; 
1,52 0,32 1,84 1,84 

6. 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo 

namo įvade – Eur namui per mėn. 

8,83 1,86 10,69 8,87 

įvade 

7. 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų 

asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: 

7.1 
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur 

apskaitos prietaisui per mėn.; 
1,05 0,22 1,27 

1,27 

prietaisui 

8. 

Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 

priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina 

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugos – Eur apskaitos prietaisui per 

mėn. 

4,28 0,90 5,18 5,06 

 
 

UAB „Šilalės vandenys“ 


