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1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas 

bute, Eur/m3 1.25 1.51

1.1.Geriamojo vandens tiekimo 0.53 0.64

1.2.Nuotekų tvarkymo: 0.72 0.87

1.2.1.nuotekų surinkimo 0.35 0.42

1.2.2.nuotekų valymo 0.18 0.22

1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0.19 0.23

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas 

individualiame name, Eur/m3: 1.12 1.36

2.1.Geriamojo vandens tiekimo 0.47 0.57

2.2.Nuotekų tvarkymo: 0.65 0.79

2.2.1.nuotekų surinkimo 0.31 0.38

2.2.2.nuotekų valymo 0.17 0.21

2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0.17 0.21

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos abonentams, Eur/m3: 1.18 1.43

3.1.Geriamojo vandens tiekimo 0.54 0.65

3.2.Nuotekų tvarkymo: 0.64 0.77

3.2.1.nuotekų surinkimo 0.31 0.38

3.2.2.nuotekų valymo 0.16 0.19

3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0.17 0.21

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį 

patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų 

grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 1.09 1.32

4.1.Geriamojo vandens tiekimo 0.45 0.54

4.2.Nuotekų tvarkymo: 0.64 0.77

4.2.1.nuotekų surinkimo 0.31 0.38

4.2.2.nuotekų valymo 0.16 0.19

4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0.17 0.21

5*.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

5.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1.07 1.29

5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0.55 0.67
6*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, 

kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, 

Eur/namui per mėn. 5.51 6.67

7*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, 

kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

7.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, 

Eur/apskaitos prietaisui per mėn., 0.65 0.79

7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0.33 0.40

Paslauga/klientai
Perskaičiuota 

bazinė kaina , 

Eur (su PVM)

Perskaičiuota 

bazinė kaina , 

Eur (be PVM)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-

226 suderino UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto 

savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 28 d., o Kauno rajono savivaldybės taryba 

patvirtino 2020 m. balandžio 30 d.



8*. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, 

Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 4.89 5.92

8.1.diametras 15 mm 1.48 1.79

8.2. diametras 20 mm 1.93 2.34

8.3. diametras 25 mm 4.97 6.01

8.4. diametras 32 mm 5.02 6.07

8.5. diametras 40 mm 6.34 7.67

8.6. diametras 50 mm 6.89 8.34

8.7. diametras 65 mm 10.14 12.27

8.8. diametras 80 mm 16.82 20.35

8.9. diametras 100 mm 22.59 27.33

8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų) 39.51 47.81

8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų) 45.56 55.13

8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų) 55.69 67.38

8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų) 58.70 71.03

9*. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto 

priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 4.92 5.953

10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3

0.23 0.278

11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 

mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, 

Eur/m3 0.009 0.011

12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 

mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) 

koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0.006 0.007
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 

mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos 

padidėjimą, Eur/m3 0.003 0.004

14. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l 

virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos 

padidėjimą, Eur/m3 0.002 0.002

15. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo 

apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei 

džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t 5.79 7.01


