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2022 m. balandžio 15 d. Nr. 1-TS-110 

Anykščiai 

                                                                                                    

       

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu,  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 

7 punktu, 34 straipsnio 2 ir 13 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. O3E-226 ,,Dėl UAB 

,,Anykščių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės 

,,Anykščių vandenys“ 2022 m. vasario 18 d. raštą Nr. SD-32 ,,Dėl UAB „Anykščių vandenys“ 

perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti UAB ,,Anykščių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1.1. perskaičiuotą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 3,75 

Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,19 Eur/m3; 

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 2,56 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,89 Eur/m3; 

1.1.2.2. nuotekų valymo – 1,41 Eur/m3; 



1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3; 

1.2. perskaičiuotą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių 

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 3,68 

Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,16 Eur/m3; 

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 2,52 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,87 Eur/m3; 

1.2.2.2.  nuotekų valymo – 1,39 Eur/m3; 

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3; 

1.3. perskaičiuotą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir 

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams – 3,74 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,24 Eur/m3; 

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 2,50 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.3.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,87 Eur/m3; 

1.3.2.2.  nuotekų valymo – 1,38 Eur/m3; 

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,25 Eur/m3;  

1.4. perskaičiuotą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą 

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 

abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų 

kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų 

bendrijų įvade – 3,66 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,16 Eur/m3; 

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 2,50 Eur/m3, iš šio skaičiaus: 

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,87 Eur/m3; 

1.4.2.2.  nuotekų valymo – 1,38 Eur/m3; 

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,25 Eur/m3. 

2. Nustatyti, kad taikoma paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, 

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,24 Eur/m3, vienašališkai nustatyta Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-902 „Dėl UAB „Anykščių 



vandenys“ geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų vienašališko nustatymo“. 

3. Šio sprendimo 1 punkte nustatytos perskaičiuotos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos. 

Šis sprendimas skelbiamas teisės aktų registre. 

 

Meras Sigutis Obelevičius 

______________ 

 

 

 


