
Jonavos rajono savivaldybės taryba 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS – 160 nustatė 

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų ir pardavimo kainas 

 

VARTOTOJAMS (gyventojams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Be PVM Su PVM 

1.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute 

1,57 Eur/m3 1,900 Eur/m3    

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo 1,00Eur/m3 1,210 Eur/m3 

tik Nuotekų tvarkymo 0,57 Eur/m3 0,690 Eur/m3  

2.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas 

individualiame name 

1,54 Eur/m3 1,863 Eur/m3  

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo 0,98 Eur/m3 1,186 Eur/m3      

tik Nuotekų tvarkymo 0,56 Eur/m3 0,678 Eur/m3       
 

3.      Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto 

priemonėmis kaina 

5,36 Eur/m3 6,486 Eur/m3      

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute butui 
 

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,82 Eur/mėn/butui 0,992 Eur/mėn/butui    

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 

0,48 Eur/mėn/butui 0,581 Eur/mėn/butui     

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade 
 (Pardavimo kainos kiekis priklauso nuo skaitiklių skaičiaus) 

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,68 Eur/mėn./1 

apskaitos prietaisui 

0,823 Eur/mėn./1 apskaitos  

prietaisui    

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 

0,39 Eur/mėn./1 

apskaitos prietaisui 

0,472 Eur/mėn./1 apskaitos 

prietaisui     

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo įvade 

4,46 Eur/mėn./namui 5,400 Eur/mėn./namui    



 

 

ABONENTAMS (įmonėms) 

Paslaugos pavadinimas Be PVM 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams 

poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams 

1,58 Eur/m
3 

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo 1,04 Eur/m
3
 

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: 0,54 Eur/m
3
 

Nuotekų surinkimo 0,21 

Nuotekų valymo 0,27 

Nuotekų dumblo tvarkymo 0,06 

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, 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 

1,49 Eur/m
3
 

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo 0,95 Eur/m
3
 

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: 0,54 Eur/m
3
 

Nuotekų surinkimo 0,21 

Nuotekų valymo 0,27 

Nuotekų dumblo tvarkymo 0,06 

3. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina 5,36 Eur/m
3
 

4. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui): 2,06 Eur 

  

- kai apskaitos prietaiso skersmuo     15 mm  1,53 Eur 

20 mm  2,05 Eur 

25 mm  2,56 Eur 

32 mm  3,27 Eur 

40 mm  4,09 Eur 

50 mm  5,12 Eur 

65 mm  6,65 Eur 

80 mm  8,19 Eur 

100 mm  10,23 Eur 

150 mm  15,35 Eur 

5. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:  

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos 

BDS7 koncentracijos padidėjimą – Lt/m
3
; 

0,034 Eur/m
3
 

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų 

koncentracijos padidėjimą –  Lt/m
3
; 

0,021 Eur/m
3
 

abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos  

azoto koncentracijos padidėjimą – Lt/m
3
; 

0,015 Eur/m
3
 

abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos  

fosforo  koncentracijos padidėjimą –  Lt/m
3
. 

0,14 Eur/m
3
 

 


