
UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

2021 m. gruodžio mėn. vartotojams galiojančios komunalinių paslaugų kainos

Paslaugų pavadinimas

1 0,0680 0,0741

2 6,94 7,56 0,42 7,14

3 1 žmogui 19,43 21,18 1,18 20,00

4
10,88 11,86

5
0,68 0,74

6
- 1 žmogui 9,36 11,33 2,02 9,31

- 1 m³ kaina 1,95 2,36 0,42 1,94

7
5,85 7,08 1,26 5,82

8

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis daugiabučiuose namuose: 

-   kai įrengtas apskaitos prietaisas, butui per mėn. 0,55 0,67

0,57 0,69

9
1,91 2,31 0,42 1,89

0,91 1,10 0,20 0,90

1,00 1,21 0,22 0,99

2,05 2,48 0,45 2,03

10

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis kaimuose: 

-   kai įrengtas apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėn. 0,55 0,67

0,57 0,69

11

Namams adresu: Dumblio g. 10, 12 0,045 0,0545

Namams adresu: Pupienos g. 3; Karalyčios g. 9 0,050 0,0605

Namui adresu: Dumblio g. 5; Karalyčios g. 7 0,056 0,0678

Namams adresu: Birvėtos g. 3, 4, 5 0,072 0,0871

Visiems likusiems namams 0,062 0,0750

12

Namams adresu: Birvėtos g. 3, 4, 5 0,0818 0,099

Keturaukščiai namai, penkiaaukščiai 20 butų namai 0,0851 0,103

Penkiaaukščiai 40 butų namai 0,0884 0,107

Pupienos g. 3 (bendrabutis) 0,1122 0,136

13 0,055 0,067

0,052 0,063

14

15 3,00 3,63

16
- 2,69

- 1,96

17 - 0,246

18 - 0,05

Pastaba: Kainos su PVM: šilumos energija – 9 %, kita – 21 %.

Eil. 
Nr.

Kaina be 
PVM, Eur

Kaina su 
PVM, Eur

Subsidija 
su PVM

Kaina su 
PVM su 
subsidija

Mokestis už apšildymą pagal namo skaitiklį:                                      1 kwh kaina

Mokestis už karštą vandenį:                                                                      1 m³ kaina

Už centralizuotai tiekiamos šilumos kiekį, perduodamą per karšto vandens tiekimo 
sistemą 1 butui, PVM 9 %  (160 kwh)

Karštas vanduo tiekiamas esant įrengtai cirkuliacijos sistemai tik namo rūsyje 1 
butui,  PVM 9% (10 kwh)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 
vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas bute: 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kainą 
vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas bendrabutyje:  - 1  žmogui

- kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos 
prietaiso, vartotojui per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kainą 
vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, 
šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

iš šio skaičiaus: -  geriamojo vandens tiekimo kaina, 1m³ 

                             -  nuotekų tvarkymo kaina, 1m³

- kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo 
apskaitos prietaiso, - 1 žmogui

- kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos 
prietaiso, vartotojui per mėn.

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas  - 1 m²

Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas: - 1 m²

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas: - 1 m²

- kai name įrengta dvivamzdė šildymo sistema su karšto vandens šildytuvu bei 
cirkuliacija vonioje:   

- kai name įrengta dvivamzdė šildymo sistema su karšto vandens bei cirkuliacija 
rūsio magistralėse:    

Karšto vandens vartotojams atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
aptarnavimo mokestis:   - 1 butui 0,59 0,71

Mokestis už dujas:   - 1 m3 kaina   

Mokestis už šiukšlių išvežimą:  -  1 butui

Mokestis už šiukšlių išvežimą: -   1 žmogui 

Mokestis už laiptinių ir rūsių apšvietimą, pagal kiekvieno daugiabučio gyvenamojo 
namo skaitiklio parodymus:   - 1  kwh

Mėnesinė kaupiamoji įmoka:   -  1 m²


	Lakštas2

