
      Vadovaujantis  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos  nutarimu  DĖL UAB  ,,ANYKŠČIŲ
VANDENYS‘‘ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO 2019 m.
gruodžio 20 d. Nr. O3E-902 
        Vienašališkai nustatyti UAB ,,Anykščių vandenys‘‘ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,
paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  bei  atsiskaitomųjų  apskaitos  prietaisų  priežiūros  ir  vartotojų
aptarnavimo paslaugos bazines kainas

          Naujos paslaugų kainos įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 dienos.
 

          Gyventojams:

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

 Kaina be PVM Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas,   iš to skaičiaus

3,51 €/m3 4,25 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas        1,22 €/m3 1,48 €/m3

- nuotekų tvarkymas 2,29 €/m3 2,77 €/m3

 Pardavimo kaina, kai įrengtas 
atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

1,48 €  butui  per
mėnesį

1,79 € butui  per mėnesį

 Pardavimo kaina, kai nėra galimybės 
įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,78 €  butui     per
mėnesį

 0,94 € butui  per mėnesį

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

Kaina be PVM Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas, iš to skaičiaus

3,44 €/m3 4,16 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas 1,19 €/m3 1,44 €/m3

- nuotekų tvarkymas 2,25 €/m3 2,72 €/m3

 Pardavimo kaina, kai įrengtas 
atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 

 1,14 € apskaitos 
prietaisui per mėnesį

 1,38 €  apskaitos 
prietaisui per mėnesį

 Pardavimo kaina, kai nėra galimybės 
įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 0,60 €  apskaitos 
prietaisui  per mėnesį

 0,73 € apskaitos 
prietaisui per mėnesį



 Įmonėms:

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams

 Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  3,50 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas  1,27 €/m3

- nuotekų tvarkymas  2,23 €/m3

- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį   4,27 €

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

 Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  3,42 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas  1,19 €/m3

- nuotekų tvarkymas  2,23 €/m3

- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį  4,27 €

      Nuotekų transportavimo kaina asenizacijos transporto priemonėmis

 Kaina be PVM

 Nuotekų transportavimas 1,80 €/m3

       Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina

 Kaina be PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymas 0,24 €/m3


