
Patvirtintos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės  kainos  

 Varėnos rajono  savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 30 d. posėdyje patvirtino 

perskaičiuotas  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazines kainas,  kurios įsigalios  nuo  2022 m. sausio 1 d. ir galios metus. 

 Šiuo metu UAB „Varėnos vandenys“ galiojančios geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų kainos yra suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio  

12 d. nutarimu Nr. O3E-1113 „Dėl UAB „Varėnos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir   nustatytos 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-IX-491  „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. 

 UAB „Varėnos vandenys“ 2021 m. rugsėjo 7 d. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

pateikė prašymą Nr. (1.8) SD-272 derinti  tretiems metams perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo, 

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba, patikrinusi bendrovės kainų skaičiavimą,  2021 m. spalio  1 d. nutarimu Nr. O3E-1214 

„Dėl UAB  „Varėnos vandenys“ perskaičiuotų  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino perskaičiuotos  bazines kainas.  

Perskaičiuotos UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Eur (be PVM) 

 

                             Paslauga 

Patvirtinta 

perskaičiuota 

bazinė kaina 

Geriamojo vandens tiekimas (Eur/m³)  

Vartotojams , atsiskaitantiems bute 0,71 

Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name 0,69 

Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams 0,77 

Abonentams, perkantiems vandenį skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti 0,69 

Nuotekų tvarkymas (Eur/m³)  

Vartotojams, atsiskaitantiems bute 1,30 

Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name 1,28 

Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams 1,25 

Abonentams, perkantiems vandenį skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti 1,25 

Bendra kaina (Eur/m³)  

Vartotojams, atsiskaitantiems bute 2,01 

Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name 1,97 

Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams 2,02 

Abonentams, perkantiems vandenį skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti 1,94 

Paviršinių nuotekų tvarkymas (Eur/ m³) 0,14 

 


