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Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas pastatų įvaduose 
 

Eil. 
nr. 

Paslaugos pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kaina 
Eur, be 
PVM 

Kaina 
Eur, 
su 
PVM 

Pastabos 

1. 

Sugadinto, pakeisto, neteisingai 
sumontuoto dėl abonento kaltės 
arba vartotojui priklausančio 
buitinio vandens apskaitos 
prietaiso pakeitimas, želdinių 
laistymo apskaitos prietaiso 
demontavimas 

vnt. 20 ir 7 
24,2 ir 
8,47 

Kaina taikoma, kai keičiamas daugiabučiame name arba 
kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuose) 
sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis 
prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos 
vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas 
apskaitos prietaisas. Kaina taip pat taikoma, kai vidaus 
vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas 
sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB 
"Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos 
prietaisas. Taip pat tai yra želdinių laistymo apskaitos 
prietaiso išmontavimo kaina.  

4. 
Vandens apskaitos prietaiso 
tarpinės pakeitimas arba 
priveržimas* 

vnt. 10 12,1 

Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso tarpinės 
pakeitimą arba priveržimą, kai praėjus daugiau kaip 3 mėn. 
po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo pradėjus bėgti 
vandeniui per tarpinę. 

22. 

Apskaitos mazgo įrengimas 
daugiabučio namo patalpose arba 
želdinių laistymui skirto mazgo 
įrengimas 

vnt. 30 36,3 
Kaina taikoma už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos 
mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui 
skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą.  

23. 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo 
įrengimas, kai važiuojama tik 
įrengti vandens apskaitos mazgą 
DN 15 mm 

vnt. 60 72,6 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas. 

24. 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo 
pertvarkymas, kai vykstama 
pakeisti (įrengti) vandens apskaitos 
prietaisą DN 15 mm 

vnt. 50,07 60,58 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm 
permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba 
reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio 
tipo apskaitos prietaisą. 

25. 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo 
įrengimas, kai važiuojama tik 
įrengti vandens apskaitos mazgą 
DN 20 mm 

vnt. 70 84,7 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas. 

26. 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo 
pertvarkymas, kai vykstama 
pakeisti (įrengti) vandens apskaitos 
prietaisą DN 20 mm 

vnt. 60 72,6 

Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm 
permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba 
reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio 
tipo apskaitos prietaisą. 

27. 
Lygiagretaus vandens apskaitos 
mazgo  įrengimas 

vnt. 111,14 134,48 
Kaina taikoma, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens 
apskaitos mazgą. 

28. 
Vandentiekio įvado uždarymas 
arba atidarymas 

vnt. 15 18,15 
Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas 
arba uždarymas). 

29. 
Vandentiekio įvado uždarymas 
arba atidarymas, atsiurbiant 
vandenį iš šulinio 

vnt. 30 36,3 
Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas 
arba uždarymas). 
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Eil. 
nr. 

Paslaugos pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kaina 
Eur, be 
PVM 

Kaina 
Eur, 
su 
PVM 

Pastabos 

30. 
Naujai įrengto įvadinio vandens 
apskaitos mazgo priėmimas 

atvejis 15 18,15 
Kaina taikoma vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos 
mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas 
apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas.  

31. 
Naujai įrengto želdinių laistymui 
skirto vandens apskaitos mazgo 
priėmimas 

atvejis 10 12,1 
Kaina taikoma vieną kartą važiuojant priimti naujai 
vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą 
vandens apskaitos  mazgą.  

32. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 
1/2 
val. 

15 18,15 Už 1/2 val. užšalusio vandentiekio vamzdžio šildymą. 

33. 

Sugadinto vandens apskaitos 
prietaiso, įrengto objekto 
įvadiniame vandens apskaitos 
mazge, pakeitimas 

vnt. 15 18,15 
Kaina taikoma tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos 
prietaisams. Į šią kainą nėra įtraukta vandens apskaitos 
prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai. 

34. 
Permontuoto vandens apskaitos 
mazgo priėmimas* 

vnt. 30 36,3 
Už didesnio skersmens vandens apskaitos prietaiso vietoje 
buvusio projektinio įrengimą ir priėmimą. 

36. 

Abonento/vartotojo prašymu 
atliekamas vandens apskaitos 
prietaiso pakeitimas pastato įvade 
dėl neeilinės apskaitos prietaiso 
patikros 

atvejis 25 30,25 

Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, 
kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą 
vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame 
mazge.  

37. 

Atbulinio srauto prevencinio 
vožtuvo RV 260 1/2 montavimas 
abonentui ar vartotojui 
pageidaujant 

atvejis 20 24,2 

Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos 
prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. 
Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti 
atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos 
pridedama 5 Eur už atvykimą. 

38. 

Atbulinio srauto prevencinio 
vožtuvo RV 260 3/4 montavimas 
abonentui ar vartotojui 
pageidaujant 

atvejis 20 24,2 

Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos 
prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. 
Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti 
atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos 
pridedama 5 Eur už atvykimą. 

39. Vandens slėgio tikrinimas įvade* vnt. 15 18,15 
Už atvykimą pagal iškvietimą, patikrinti vandens slėgį 
pastato įvade, kai trūkumų nenustatoma, o galima gedimo 
priežastis yra vidaus tinkle.  

40. Konsultavimas kliento objekte* vnt. 15 18,15 

Už konsultaciją, ar tinakamai įrengtas vandens apskaitos 
prietaisas arba, kai atvykus dėl neveikiančio ventilio arba 
mazgo, esančio po apdailos medžiagomis neįmanoma 
pakeisti vandens apskaitos prietaiso. 

 *prie paslaugos kainos pridedama 
5 Eur (6,05 Eur su PVM)už atvykimą 

    

 


