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Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo paslaugų kainos 
 

Eil. Nr. 
Vandentiekio įvadų ir nuotekų 
išvadų įrengimo paslaugų kainos  

  

Mato 
vnt. 

Kaina vienam mato 
vienetui, Eur be 

PVM 

Kaina vienam 
mato vienetui, 

Eur su PVM 

1. VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO KAINA 

1.1. 
Vandentiekio vamzdyno 
montavimas 

ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/50 
mm darbų kaina: 
1. Žemės darbai; 
2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po 
vamzdžiais; 
3. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis 
(alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, 
flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas; 
4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu 
rankiniu būdu. 

m 22,20 26,86 

BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 
32/50 mm darbų kaina: 
1. Žemės darbai; 
2. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis 
(alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, 
flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas. 

m 27,10 32,79 

1.2. Vandentiekio įvado prijungimas 

1. Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą 
įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato 
sieną įvedimas, sienos hermetizavimas; 
2. Vamzdyno, kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki 
naujo vamzdžio įvedimo, užaklinimas. 

kompl. 71,00 85,91 

1.3. 
Uždaromosios armatūros 
įrengimas 

Požeminės įvadinės ketinės sklendės DN 50mm su 
kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine 
plokšte įrengimas 

kompl. 124,05 150,10 

Požeminės įvadinės ketinės  sklendės DN 32mm su 
kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine 
plokšte įrengimas 

kompl. 97,00 117,37 

Įvadinės ketinės  sklendės DN 50mm gb šulinyje 
įrengimas 

kompl. 125,00 151,25 

Įvadinės ketinės  sklendės DN 32mm gb šulinyje 
įrengimas 

kompl. 85,00 102,85 

1.4. 
Vandens apskaitos mazgo 
įrengimas 

Fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos 
armatūros kaina ir montavimas; Pastaba: į kainą 
neįtrauktas vandens skaitiklis   

kompl. 98,00 118,58 

1.5. 
Vandentiekio vamzdyno 
prijungimas, bandymai  

1. Prijungimas prie vandentiekio tinklo (šulinyje, 
prijungimas mova prie vandentiekio tinklo atšakos, 
prijungimas balnu ant vandentiekio tinklo); 
2. Vamzdyno praplovimas; 
3. Hidraulinis bandymas; 
4. Vamzdyno dezinfekavimas ir mikrobiologinis 
tyrimas. 

kompl. 80,60 97,53 

1.6. Išpildomoji dokumentacija  Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka. kompl. 65,00 78,65 

1.7. Komunikacijos žymėjimo stovai 
Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo 
sumontavimas 

kompl. 25,00 30,25 

2. NUOTEKŲ IŠVADO ĮRENGIMO KAINA 

2.1. Nuotekų vamzdyno montavimas 

ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 110/160 
mm darbų kaina: 
1. Žemės darbai; 
2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po 
vamzdžiais; 
3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir 
montavimas; 
4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu 
rankiniu būdu. 

m 26,10 31,58 
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BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 
110/160 mm darbų kaina: 
1. Žemės darbai; 
2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir 
montavimas. 

m 48,00 58,08 

2.2. Nuotekų išvado prijungimas 

Prijungimas prie esamo nuotekų vamzdžio ar 
įrenginio (šulinio, išsiurbimo duobės, rezervuaro ar 
kt.), arba  nuotekų vamzdžio per pastato sieną 
įvedimas, sienos hermetizavimas. Esamą įrenginį  
išsiurbti, išvalyti ir sutvarkyti pagal STR 
reikalavimus.   

kompl. 102,50 124,03 

2.3. Nuotekų apžiūros šuliniai 

Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 315 mm, jo 
sumontavimas 

kompl. 166,00 200,86 

Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 425 mm, jo 
sumontavimas 

kompl. 250,00 302,50 

2.4. 
G/b nuotekų šulinio D1000mm  
įrengimas 

Šulinio DN 1000mm iš g/b surenkamų elementų su 
kalaus ketaus dangčiu montavimas (žemės darbai, 
surenkami g/b elementai, liukas su dangčiu) iki 3m 
gylio 

kompl. 820,00 992,20 

2.5. Nuotekų panardinamas siurblys 

Nuotekų panardinamas siurblys (našumas iki 1,0 
m3/d), jo su visa reikiama armatūra (sklendė, 
atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje 

kompl. 935,00 1 131,35 

1. Žemės darbai; 
2. Elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui. 

m 7,00 8,47 

2.6. Nuotekų vamzdyno prijungimas 
Prijungimas prie  nuotekų tinklo šulinyje arba prie 
kinetės 

kompl. 54,00 65,34 

2.7. Nuotekų vamzdyno bandymai 
Vamzdyno TV diagnostika (taikoma tik gatvės 
tinklui) 

kompl. 108,00 130,68 

2.8. 
Šulinio žymėjimo ženklų įrengimas 

Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo 
sumontavimas 

kompl. 25,00 30,25 

2.9. Išpildomoji dokumentacija Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka kompl. 65,00 78,65 

3. DANGŲ IŠARDYMO IR ATSTATYMO DARBŲ KAINA 

3.1. Dangų išardymas ir atstatymas 

VEJOS atstatymo darbų kaina: 
1. 15 cm augalinis gruntas; 
2. Apsėjimas žolių sėklomis. 

m² 2,92 3,53 

ŽVYRO DANGOS atstatymo darbų kaina: 
1. Kelio lovio įrengimas; 
2. 12 cm storio smėlio - žvyro mišinys su 50 
procentų žvirgždo. 

m² 9,00 10,89 

Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ išardymas m² 3,00 3,63 

Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ atstatymo 
darbų kaina: 
1. Kelio lovių įrengimas; 
2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 
3. 10 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 
4. 5 cm storio dolomito atsijų sluoksnio įrengimas; 
5. Betono trinkelių dangos įrengimas. 

m² 24,20 29,28 

Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ išardymas  m² 2,20 2,66 

Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ atstymo 
darbų kaina: 
1. Kelio lovių įrengimas; 
2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas;  
3. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (užpilant 
tarpus smėliu)  

m² 18,53 22,42 

ASFALTBETONIO DANGOS išardymas m² 17,50 21,18 

ASFALTBETONIO DANGOS atstymo darbų kaina: 
1. Kelio lovių įrengimas;  
2. 25 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 
3. 15 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 
4. Kraštų apkapojimas; 
5. 9 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas. 

m² 49,00 59,29 

 

 

 


