
 
 
 
 
 

AB „Klaipėdos vanduo“ 
 

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220 
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo. lt 
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt 

 

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“  

 

PRAŠYMAS 

______________ 
(Data) 

 

 

Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas 

 

 

Gyvenamas / Registracijos adresas 

 

 

Telefonas, el. paštas (rašyti didžiosiomis raidėmis) 
 

_________________________________                        ____________________________________ 
                        Mėginio paėmimo laikas (data, val.)                                                                                         Mėginio pristatymo laikas (data, val.) 

 

 

 

 
 

1. GRĘŽINIO VANDENS TYRIMAS  
(Amonis, bendroji geležis, manganas, permanganato indeksas, 

bendrasis kietumas) 

 

 

Pasirinkite kiekį 
 
 

   

2. ŠULINIO VANDENS TYRIMAS  
(Nitritas, nitratas, žarninių enterokokų skaičius, žarninių lazdelių 

(E. coli) skaičius, koliforminių bakterijų skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

   

 

 

 

 

Pasirinkite kiekį 

   

4. NAMO PRIDAVIMO VANDENS TYRIMAS  
(Savitasis elektrinis laidis, amonis, nitritas, nitratas, 

permanganato indeksas, žarninių enterokokų skaičius, žarninių 
lazdelių (E. coli ) skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

Pildo AB  „Klaipėdos vanduo“ darbuotojas

3.  GRĘŽINIO PASO VANDENS TYRIMAS
(Vandenilio jonų koncentracija, savitasis elektrinis laidis,

amonis, nitritas, nitratas, bendroji geležis, manganas,
permanganato indeksas, bendras kietumas, natris, kalis, kalcis,

magnis, chloridas, sulfatas, arsenas, hidrokarbonatai)

Mėginio ėmimo vieta (Adresas)*
*Jeigu užsakomi keli tyrimai su skirtinga mėginio ėmimo vieta, išvardinkite visas mėginio ėmimo vietas ir skliausteliuose nurodykite koks 
tyrimo tipas reikalingas atlikti konkrečiai mėginio ėmimo vietai)

Mėginio tūris
  Indo numeris 
Mėginio ėmimo akto Nr.

Laboratorinis nr.

26,00 €
    Kaina,  be PVM

120,50 €
       Kaina,  be PVM

40,50 €
     Kaina,  be PVM

36,50 €
     Kaina,  be PVM
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5. TINKLŲ PRIJUNGIMO VANDENS TYRIMAS 
(Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius, koliforminių bakterijų 

skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

   

6. TINKLŲ PRIJUNGIMO VANDENS TYRIMAS 
(IŠPLĖSTINIS) 

(Vandenilio jonų koncentracija, savitasis elektrinis laidis, kvapo 
slenkstis, skonio slenkstis, spalva, drumstumas, amonis, žarninių 

lazdelių (E. coli) skaičius, koliforminių bakterijų skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

   

7. ĮMONĖMS, NAUDOJANČIOMS VANDENTIEKIO 

VANDENĮ VANDENS TYRIMAS 
(Žarninių enterokokų skaičius, žarninių lazdelių (E. coli ) skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

   

8. ĮMONĖMS, NAUDOJANČIOMS SAVO GRĘŽINIO AR 
ŠULINIO VANDENĮ VANDENS TYRIMAS 

(Savitasis elektrinis laidis, amonis, nitritas, nitratas, 
permanganato indeksas, žarninių lazdelių (E. coli ) skaičius, 

koliforminių bakterijų skaičius) 

 

 

Pasirinkite kiekį 

 

 

 

  

 

 

Pasirinkite kiekį 

  

 

 

  

 

 

Pasirinkite kiekį 

 

9. A GRUPĖS VANDENS TYRIMAS
(Vandenilio jonų koncentracija, savitasis elektrinis

laidis, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, spalva,
drumstumas, kolonijas sudarančių vienetų skaičius,

žarninių lazdelių (E. coli ) skaičius, koliforminių
bakterijų skaičius)

10. B GRUPĖS VANDENS TYRIMAS

(Amonis, stibis, arsenas, benzenas, benzpirenas, 
boras, bromatas, kadmis, chromas, varis, cianidai, 

fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas, 
tetrachloretanas, trichloretanas, 1,2-dichloretanas, 

haloformų suma, švinas, gyvsidabris, nikelis, 
nitritas, pesticidai (aldrinas, dieldrinas, 

heptachloras, heptachlorepoksidas), pesticidų 
suma, daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, 

selenas, aliuminis, bendroji geležis, manganas, 
permanganato indeksas, natris, bendroji organinė 

anglis, žarninių enterokokų skaičius )

 

(Vardas, pavardė, parašas)  

1.Susipažinau su prašomų paslaugų/darbų įkainiais, jų taikymo tvarka bei paslaugų teikimo/darbų atlikimo sąlygomis (www.vanduo.lt) ir su jomis sutinku.
2. Už suteiktas paslaugas/atliktus darbus įsipareigoju sumokėti

Suma,  be PVM:

Transportavimo išlaidos

Papildomos paslaugos

Mėginio paėmimas

Kaina €, be PVM

Įveskite kiekį vnt.Vieneto kaina €, be PVM

7,00 €
   Kaina,  be PVM

34,50 €
     Kaina,  be PVM

9,50 €
      Kaina,  be PVM

38,00 €
     Kaina,  be PVM

33,00 €
     Kaina,  be PVM

610,50 €
       Kaina,  be PVM

Suma,  su PVM:

*Išskyrus  Kuršių Neriją
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