
        Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  euro  įvedimo  Lietuvos  Respublikoje  įstatymu  ir  kitais
norminiais teisės aktais, UAB „Anykščių vandenys“ perskaičiavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2014  m.  birželio  26  d.  Nr.  1-TS-229  sprendimu  nustatytas  geriamojo  vandens  tiekimo,  nuotekų
tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

          Gyventojams:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo 
apskaitomas daugiabučio namo bute

 Kaina be PVM Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas,   iš to skaičiaus

3,10 €/m3 3,75 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas        1,17 €/m3 1,41 €/m3

- nuotekų tvarkymas 1,93 €/m3 2,34 €/m3

Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams,
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,06 €  butui  per
mėnesį

1,28 € butui  per
mėnesį

Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams,
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,79 €  butui per
mėnesį

0,96 € butui  per
mėnesį

2. Vartotojų grupei, atsiskaitančiai pagal daugiabučio namo įvade įrengtus apskaitos 
prietaisus

Kaina be PVM
Kaina su

PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas, iš to skaičiaus

 2,82 €/m3  3,41 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas  1,06 €/m3  1,28 €/m3

- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3  2,13 €/m3

 Pardavimo kaina
 3,06 € namui  
per mėnesį

3,70 € 
namui  per 
mėnesį



3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo 
apskaitomas individualaus namo įvade

Kaina be PVM Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas,   iš to skaičiaus

2,82 €/m3 3,41 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas 1,06 €/m3 1,28 €/m3

- nuotekų tvarkymas 1,76 €/m3 2,13 €/m3

 Pardavimo kaina individualių namų 
gyventojams,  kai apskaitos prietaisas 
priklauso vandens tiekėjui

0,72 € apskaitos
prietaisui per mėnesį

0,87 €  apskaitos 
prietaisui per mėnesį

 Pardavimo kaina individualių namų 
gyventojams,  kai apskaitos prietaisas ne  
vandens tiekėjo

 0,49 €  apskaitos 
prietaisui per mėnesį

0,59 € apskaitos 
prietaisui per mėnesį

     
  Nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis

 Kaina be PVM Kaina su PVM

 Nuotekų surinkimas 2,97 €/m3 3,59 €/m3

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams

 Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  2,92 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas  1,16 €/m3

- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3

- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį   3,78 €



2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį 
patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti

 Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  2,82 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas  1,06 €/m3

- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3

- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį   3,78 €


