
UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“
GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2015 m.  vasario mėn. galiojančios komunalinių paslaugų kainos
Eil.
Nr.

Paslaugų pavadinimas Kaina
Eur

be PVM 

Kaina 
Eur su 
PVM

Kaina
Lt su 
PVM

1. Mokestis už apšildymą pagal namo skaitiklį:
                                   

0,0564 0,0615 0,2123

2. Mokestis už karštą vandenį:    - 1  žmogui 
                                   - 1 kub. m. kaina

14,25
5,09

16,27
5,81

56,18
20,06

3. Už  centralizuotai  tiekiamos  šilumos  kiekį,  perduodamą  per 
karšto vandens tiekimo sistemą 1 butui su PVM 9% 

9,024 9,84 33,98

4. Karštas vanduo tiekiamas esant įrengtai cirkuliacijos sistemai tik 
namo rūsyje 1 butui su PVM 9% 

0,57 0,62 2,14

5. Mokestis  už  geriamąjį  vandenį  ir  nuotekas  daugiabučio 
namo gyventojui:                 - 1  žmogui,
                                   - 1m3  kaina

6,24
1,30

7,55
1,57

26,07
5,42

6. Geriamojo vandens pardavimo kaina vartotojams, kuriems 
geriamasis  vanduo  apskaitomas  daugiabučiame  name   1 
butui  per  mėnesį:  -  kai  apskaitos  prietaisas  priklauso  
vandens tiekėjui,
             - kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens  
tiekėjui

1,29

0,78

1,56

0,94

5,39

3,25

7. Mokestis  už  geriamąjį  vandenį  ir  nuotekas  bendrabučio 
gyventojui:                  - 1  žmogui

5,20 6,29 21,72

8. Mokestis už geriamąjį vandenį be nuotekų individualiame 
name:     - 1 žmogui,
              - 1 m3 kaina

1,24
0,69

1,50
0,83

5,20
2,87

9. Mokestis  už  geriamąjį  vandenį  ir  nuotekas  individualaus 
namo gyventojams:              - 1 m3  1,18 1,43 4,94

10. Geriamojo vandens pardavimo kaina vartotojams, kuriems 
geriamasis  vanduo  apskaitomas  individualiame  name  1 
apskaitos prietaisui per mėn.: 
        - kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui,
        - kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui

0,80
0,55

0,97
0,67

3,35
2,31

11. Eksploatacinės išlaidos:    1 m2 0,089 0,108 0,372

12. Daugiabučių  namų  šildymo  ir  karšto  vandens  sistemų 
priežiūros  tarifas:  kai  name  įrengta  dvivamzdė  šildymo 
sistema su karšto            vandens šildytuvu bei cirkuliacija  
vonioje 1 m2,
             - kai name įrengta dvivamzdė šildymo sistema su  
karšto vandens bei cirkuliacija rūsio magistralėse  1 m2

0,055

0,052

0,067

0,063

0,23

0,22

13. Karšto vandens vartotojams atsiskaitomųjų karšto vandens 
apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis :  1 butui 0,59 0,71 2,47

14. Mokestis už dujas:    1 m3 kaina   3,347 4,05 14,00

15. Mokestis už šiukšlių išvežimą:   1  žmogui 1,60 1,94 6,70

16. Mokestis už laiptinių ir rūsių apšvietimą, pagal kiekvieno 
daugiabučio gyvenamojo namo skaitiklio parodymus 1  kwh 0,129 0,445

Pastaba: Kainos su PVM. Šilumos energijos PVM 9 %,  kita -  PVM 21 %.


