
 
 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠALTO VANDENS IR NUOTEKŲ NORMŲ 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, 

šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56) 1.4. 

p. ir atsižvelgdama į UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2011-10-03 raštą Nr. 332 „Dėl šalto 

vandens ir nuotekų normų“, Kalvarijos savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti šalto vandens ir kanalizacijos vandens suvartojimo normas per mėnesį vienam 

gyventojui Kalvarijos savivaldybėje: 

1.1. Namuose (butuose) su centralizuotai tiekiamu vandentiekiu ir kanalizacija: 

1.1.1. su patogumais (vonia ir tualetas arba tik vonia) – 4,28 m³/mėn; 

1.1.2. be patogumų (tik praustuvas arba tik tualetas) – 3,53 m³/mėn; 

1.1.3. taip pat pagerintos įrangos (pirtys, baseinai ir kt.) – 7,5 m³/mėn. 

1.2. Namuose (butuose) su vietiniu vandentiekiu ir centralizuota kanalizacija: 

1.2.1. gyventojams, kurie naudojasi tik centralizuota kanalizacija, o vanduo nešamas kibiru 

iš šulinio – 1,0 m³/mėn; 

1.2.2. gyventojams, kurie naudojasi tik centralizuota kanalizacija, o vanduo paduodamas 

siurbliu iš šulinio – 3,0 m³/mėn. 

1.3. Girdomojo vandens suvartojimo normas vienam gyvuliui: 

1.3.1. arkliui, buliui arba mėsinei karvei – 1,35 m³/mėn; 

1.3.2. melžiamai karvei – 1,80 m³/mėn; 

1.3.3. prieaugliui (iki 2m.) – 0,54 m³/mėn; 

1.3.4. kiaulei – 0,31 m³/mėn; 

1.3.5. aviai arba ožkai – 0,21 m³/mėn. 

1.4. Sodinių ir gėlynų laistymui vartojamo vandens normas, turintiems namų valdą (už 1 m² 

žemės) – 0,06 m³/ m². 

2. Pripažinti netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 23 d. 

sprendimą Nr. 11-15 „Dėl karšto ir šalto vandens normų”. 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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