
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E-586 

suderino UAB „Plungės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurias Plungės rajono 

savivaldybės taryba patvirtino 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-277. Naujos 

kainos įsigalioja nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. ir taikomos vartotojams ir abonentams atsiskaitant už 

sausio mėn.  

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS, perkantiems paslaugas daugiabučio namo bute 

Paslauga  EUR be 

PVM 

 EUR su PVM 

(21%, išskyrus 

karštam vandeniui 

ruošti -9%) 

Pardavimo kaina (abonentinis)*                                                       

     - kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, 

butui per mėn. 

1,34 1,62 

     - kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per 

mėn.  

0,44 0,53 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 

1 m³ kaina, iš šio skaičiaus: 
1,53 1,85 

     - geriamojo vandens tiekimas 0,75 0,91 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,78 0,94 
               - nuotekų surinkimas 0,36 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,30 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,12 Eur/m³ (be PVM) 

Šalto vandens tiekimas karštam vandeniui ruošti ir 

nuotekų tvarkymas, 1 m³ kaina, iš šio skaičiaus: 
1,53 1,67 

     - geriamojo vandens tiekimas 0,75 0,82 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,78 0,85 
               - nuotekų surinkimas 0,36 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,30 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,12 Eur/m³ (be PVM) 

INDIVIDUALIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS, perkantiems paslaugas individualių gyvenamųjų 

namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose 

Paslauga  EUR be 

PVM 

 EUR su PVM 

(21%) 

Pardavimo kaina (abonentinis)*                                                       

     - kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, 

apskaitos prietaisui per mėn. 

0,92 1,11 

     - kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per 

mėn.  

0,30 0,36 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 

1 m³ kaina, iš šio skaičiaus: 
1,50 1,82 

     - geriamojo vandens tiekimas 0,73 0,88 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,77 0,93 
               - nuotekų surinkimas 0,36 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,30 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,11 Eur/m³ (be PVM) 

 



DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade 

Paslauga  EUR be 

PVM 

 EUR su PVM 

(21%) 

 

Pardavimo kaina (abonentinis)* namui per mėn.                                                    6,58 7,96 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 

1 m³ kaina, iš šio skaičiaus: 
1,48 1,79 

     - geriamojo vandens tiekimas 0,73 0,88 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,75 0,91 
               - nuotekų surinkimas 0,35 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,29 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,11 Eur/m³ (be PVM) 

 

ABONENTAMS, pardavimo kaina (abonentinis)* 

Vidutinė pardavimo kaina (abonentinis)** apskaitos 

prietaisui per mėn., diferencijuojant pagal įrengtus vandens 

apskaitos prietaisų diametrus:                                               

2,12 2,57 

diametras 15 mm 0,96 1,16 

diametras 20 mm 2,40 2,90 

diametras 25 mm 3,74 4,53 

diametras 32 mm 3,50 4,24 

diametras 40 mm 7,41 8,97 

diametras 50 mm 11,22 13,58 

diametras 65 mm 12,35 14,94 

diametras 80 mm 13,08 15,83 

diametras 100 mm 13,80 16,70 

diametras 150 mm 22,65 27,41 

diametras 20/50 mm 10,25 12,40 

diametras 20/80 mm 12,37 14,97 

diametras 40/150 mm 13,81 16,71 
 

ABONENTAMS, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir 

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams 

Paslauga  EUR be 

PVM 

 EUR su PVM 

(21%) 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 

1 m³ kaina, iš šio skaičiaus: 
1,57 1,90 

     - geriamojo vandens tiekimas 0,82 0,99 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,75 0,91 
               - nuotekų surinkimas 0,35 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,29 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,11 Eur/m³ (be PVM) 

ABONENTAMS, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 

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

Paslauga  EUR be 

PVM 

 EUR su PVM 

(21%) 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 1 m³ 
kaina, iš šio skaičiaus: 

1,48 1,79 



     - geriamojo vandens tiekimas 0,73 0,88 

     - nuotekų tvarkymas, iš šio skaičiaus: 

0,75 0,91 
               - nuotekų surinkimas 0,35 Eur/m³ (be PVM) 

               - nuotekų valymas 0,29 Eur/m³ (be PVM) 

               - dumblo tvarkymas 0,11 Eur/m³ (be PVM) 
* Pardavimo kaina (abonentinis)- Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

kaina – kaina, mokama už apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, 

mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą 

vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitas su 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusias paslaugas; 

**Vidutinė pardavimo kaina (abonentinis)-vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina abonentams diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrą.                                         

 ABONENTAMS, už padidėjusią ir savitąją taršą: 

Paslauga 
EUR be 

PVM 

EUR su 

PVM (21%) 

Nuotekų valymo kaina, už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos 

BDS7 koncentracijos padidėjimą 
0,037 0,045 

Nuotekų valymo kaina,  už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos 

skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 
0,027 0,033 

Nuotekų valymo kaina, abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės 

taršos azoto koncentracijos padidėjimą 
0,003 0,004 

Nuotekų valymo kaina, abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės 

taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 
0,001 0,001 

 

ABONENTAMS, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas: 

Paslauga 
EUR be 

PVM 

EUR su 

PVM (21%) 

Paviršinių nuotekų tvarkymas, 1 m³ kaina 0,25 0,30 

 

GYVENTOJAMS IR ABONENTAMS, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto 

priemonėmis: 

Paslauga 
EUR be 

PVM 

EUR su 

PVM (21%) 

Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis,    1 m³ 

kaina 
5,69 6,88 

 

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad suvienodinus apmokėjimo ir deklaravimo tvarką- už 

suteiktas paslaugas gyventojams teikiant sąskaitas (mokėjimo pranešimus) mokėjimo suma 

apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau- PVM) 

įstatymo nuostatomis- PVM apskaičiuojamas nuo bendros vienodu PVM tarifu apmokestinamų 

suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės. Gyventojams dar vis skaičiuojant mokamas sumas 

senąja tvarka, ir tarp sąskaitose (mokėjimo pranešimuose) nurodytų- gaunasi skirtumai būtent dėl 

PVM taikymo nuostatų šiais skirtingais atvejais. Pažymėtina, kad bendrovės pajamos išlieka tokios 

pačios, t.y. pajamos gaunamos pagal nustatytas kainas be PVM, o skirtumas susidaręs dėl PVM 

skaičiavimo – grąžinamas PVM mokesčio rinkėjui. 

Teikiame detalizuotą mokamos sumos (galutinės gyventojų mokamos sumos, nurodytos 

sąskaitose už geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir pardavimo kainą (abonentinio) su 

PVM) apskaičiavimą naujomis kainomis: 



 Daugiabučių namų gyventojams ( centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo  ir tvarkomos 

nuotekos): 

Sunaudotas kiekis, m³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vandens tiekimas 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50 

Nuotekų tvarkymas 0,78 1,56 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 7,80 

Pardavimo kaina 

(abonentinis): 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

viso be PVM: 2,87 4,40 5,93 7,46 8,99 10,52 12,05 13,58 15,11 16,64 

PVM 21% suma: 0,60 0,92 1,25 1,57 1,89 2,21 2,53 2,85 3,17 3,49 

Mokama suma: 3,47 5,32 7,18 9,03 10,88 12,73 14,58 16,43 18,28 20,13 

 

Individualių namų gyventojams (kai vienas apskaitos prietaisas ir centralizuotai tiekiamas 

geriamasis vanduo  ir tvarkomos nuotekos): 

Sunaudotas kiekis, m³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vandens tiekimas 0,73 1,46 2,19 2,92 3,65 4,38 5,11 5,84 6,57 7,30 

Nuotekų tvarkymas 0,77 1,54 2,31 3,08 3,85 4,62 5,39 6,16 6,93 7,70 

Pardavimo kaina 

(abonentinis): 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

viso be PVM: 2,42 3,92 5,42 6,92 8,42 9,92 11,42 12,92 14,42 15,92 

PVM 21% suma: 0,51 0,82 1,14 1,45 1,77 2,08 2,40 2,71 3,03 3,34 

Mokama suma: 2,93 4,74 6,56 8,37 10,19 12,00 13,82 15,63 17,45 19,26 

 

Primename, atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo tvarką (daugiau informacijos 

http://plungesvandenys.lt/gyventojams/): 

1. Už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį atsiskaitoma pagal pateiktą sąskaitą 

(mokėjimo pranešimą). 

2.  Deklaruoti einamojo mėnesio faktinius vandens skaitiklių rodmenis sveikais skaičiais- 

pagal šiuos rodmenis sąskaita (mokėjimo pranešimas) pateikiama iki sekančio mėnesio 10 

dienos.  

3. Apmokėti  tik gautoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) nurodytą mokėjimo sumą iki 

einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.  

Deklaruoti rodmenis galite: 

• Elektroniniu paštu: abonentinis@plungesvandenys.lt; 

• Apmokant sąskaitą, įrašant grafoje „iki“; 

• Apmokant sąskaitą internetu, įrašant skiltyje „iki“ (tais atvejais, kai reikalaujama įvesti tarifą- 

„tarifą“ nurodyti 0,00, o mokamą sumą nurodyti laukelyje „Pardavimo kaina (abonentinis)“; 

• UAB „Plungės vandenys“ savitarnoje (būtina registracija); 

• Telefonu 8 448 53613, 8 612 13041. 

 

Gyventojus raginame rinktis elektronines sąskaitas ir taip prisidėti prie aplinkos tausojimo! 

Norintys tai padaryti turi kreiptis el. paštu abonentinis@plungesvandenys.lt, nurodant mokėtojo kodą 

ir el. pašto adresą į kurį pageidaujate gauti sąskaitas.  

Kilus neaiškumams, informacija teikiama: UAB „Plungės vandenys“ abonentinis skyrius, 

tel. 8 448 53613, 8 612 13041, el. p. abonentinis@plungesvandenys.lt 
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