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Naujosios vandens kainos - gyventojų patogumui asmeninės sąskaitos
Nuo sausio pirmosios keičiasi vandens bei nuotekų tvarkymo kaina, prisideda ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos mokestis. Apie
naujoves bei kaip nepasimesti kainų lentelėse kalbėjomės su UAB „Rokiškio vandenys“ direktoriumi Leonu Butėnu ir klientų aptarnavimo padalinio viršininku Sigitu Matuliu.
Nauja prievolë – naujos kainos
Direktoriaus Leono Butëno
klausëme tiesiai – daugiau nei
vienuolika metø galiojo tos paèios
vandens kainos, tad ar negalëjo jos
tokios likti ir dar kelerius. „Kainø
perskaièiavimas – Vyriausybës skirta
prievolë savivaldybëms. Ástatymu
savivaldybiø tarybos buvo ápareigotos
iki 2015 metø lapkrièio 1 dienos
nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekø tvarkymo bazines kainas, tad
delsti tikrai nebuvo galima. Kaip UAB
„Rokiðkio vandenys“ direktorius galiu
pasakyti, kad taikant senàsias kainas
bendrovës gaunamos
pajamos
nebepadengdavo sànaudø, patiriamø
teikiant paslaugas. Tad perskaièiavimas
buvo neiðvengiamas“, - sakë L.
Butënas. Nuo ðiol kainos bus
perskaièiuojamos kiekvienais metais,
juk gali pasikeisti elektros, kitos
vandens tiekimui bûtinos iðlaidos.
Dar viena UAB „Rokiðkio
vandenys“ suteikta prievolë – skaitikliø
árengimas visiems vartotojams, iðimtis
galima tik ten, kur techniðkai
neámanoma árengti skaitikliø. Tokiu
atveju specialistai turëtø suraðyti aktà,
kuriame patvirtinama, jog tokios
galimybës nëra. Tokiems gyventojams
norma, pagal kurià bus skaièiuojamas
mokestis uþ vandens tiekimà ir/ar
nuotekø tvarkymà, taip pat keisis ir bus
perskaièiuojama kiekvienais metais
priklausomai nuo vandens vidutinio
suvartojimo Rokiðkio rajone. UAB
„Rokiðkio vandenys“ specialistai
primena – tos vandens normos, pagal
kurias vartotojai atsiskaitydavo iki ðiol,
nuo ðiø metø sausio nebegalioja. Taip
pat nereikëtø baimintis ir naujø,
daþnesniø ar neáprastø vandens
skaitikliø patikrinimø – specialistai
dirbs kaip iki ðiol.
Informacija apie atsiskaitymà –
kiekvienam asmeniðkai
Uþ gruodþio mënesá suvartotà
vandená vartotojai turëtø atsiskaityti
sena tvarka bei iki sausio 1 d.
galiojusiomis kainomis. O atsiskaitymui
uþ sausio mënesio paslaugas vasario
mënesio pradþioje bus iðsiøstos
sàskaitos kiekvienam vartotojui
individualiai. Taip siekiama gyventojams palengvinti apskaità ir padëti
susigaudyti, pagal kurá tarifà skaièiuoti
mokestá. Kaip sakë L. Butënas, net
esant visiems vartotojams vienodam
mokesèiui, pasitaikydavo painiavos, o
dabar já iðskirsèius gali bûti dar
sudëtingiau. Taèiau dël to jaudintis
nereikëtø – kiekvienas gausime
sàskaità, kurioje bus nurodyta visa
reikiama informacija. Sàskaitos
pavyzdþiai bus talpinami ir spaudoje,
ámonës internetinëje svetainëje.
Daugelis vartotojø piktinasi
atsiradusia nauja eilute sàskaitoje –
apskaitos veiklos arba kitaip
atsiskaitomøjø apskaitos prietaisø
prieþiûros ir vartotojø aptarnavimo
paslaugos mokesèiu. Tai – sudëtinë
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø
tvarkymo kainos dalis, á kurià
áskaièiuojamos apskaitos prietaisø

aptarnavimo iðlaidos, pardavimo
tarnybos darbuotojø uþmokesèio,
socialinio draudimo, apskaitos
prietaisø nusidëvëjimo, árengimo,
techninës apþiûros, keitimo, metrologinës patikros, remonto ir
ekploatacinës, sutarèiø sudarymo,
sàskaitø parengimo bei pateikimo ir
kitos bûtinosios sànaudos. Toks
mokestis nuo 2006 m. taikomas beveik
visose savivaldybëse, tokia tvarka
nustatyta kainø komisijos, ir nepriklauso nuo suvartojamo vandens
kiekio - yra pastovus. Daugiabuèiø
namø gyventojams bus pastovus
apskaitos mokestis nepriklausomai nuo
to, kiek skaitikliø yra bute – 1,79 euro
butui kiekvienà mënesá. Jei bute
skaitiklio nëra – 0,92 euro per mënesá.
Individualiø namø gyventojams
apskaitos veiklos mokestis priklausys
nuo skaitikliø skaièiaus. Jei jis vienas –
teks mokëti 1,36 euro, jei daugiau –
kaina dauginama ið skaitikliø skaièiaus.
Individualiø namø gyventojai
raginami apsvarstyti, ar jiems verta
turëti du vandens ávadus bei du vandens
skaitiklius. Galbût vertëtø atsisakyti
vieno ið jø, pavyzdþiui, atjungti esantá
ûkiniame pastate ir vandentieká
atsivesti ið gyvenamojo pastato.
Vandens atjungimas visam laikui –
nemokamai teikiama paslauga. Tiems,
kurie iðvyksta ilgesniam laikui, teikiama
laikino atsijungimo nuo vandentiekio
paslauga, kurios trumpiausia trukmë –
vienas mënuo. Tiesa, uþ tokià paslaugà
teks susimokëti – tiek uþ atjungimà, tiek
uþ prijungimà.
Gyventojø patogumui pateikiame
kainø lenteles, taèiau dar kartà
primename – vasario mënesá visi
besinaudojantys geriamojo vandens
tiekimo bei nuotekø tvarkymo
paslaugomis sulauks jiems skirtø
sàskaitø, pagal kurias galës atsiskaityti.

GYVENTOJAMS
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo
vandenstiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt

Kaina be
PVM

Kaina su
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.50

1.82

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.48

0.58

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1.02

1.23

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina,
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui per
mėn.

1.48

1.79

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina,
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso

Eur/butui per
mėn.

0.76

0.92

2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt

Kaina be
PVM

Kaina su
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.35

1.63

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.44

0.53

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

0.91

1.10

Eur/butui per
mėn.

3.27

3.96

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina
vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Pastaba: Dël PVM taikymo susidarius skirtumui tarp bendros paslaugø kainos su PVM ir jos sudedamøjø daliø kainø su
PVM, daugiabuèiø namø gyventojai, perkantys abi paslaugas (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo), mokës
1,82 Eur/m³.
Daugiabuèiø namø gyventojai, perkantys tik geriamojo vandens tiekimo paslaugà, mokës 0,58 Eur/m³. Daugiabuèiø namø
gyventojai, perkantys tik nuotekø tvarkymo paslaugà, mokës 1,23 Eur/m³.

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt

Kaina be
PVM

Kaina su
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.37

1.66

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.44

0.53

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

0.93

1.13

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina,
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos
prietaisui per mėn.

1.12

1.36

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina,
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso

Eur/namui per mėn.

0.65

0.79

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekø tvarkymo , atsiskaitomøjø apskaitos prietaisø prieþiûros ir vartotojø aptarnavimo
paslaugø bazinës kainos, be PVM

ĮMONĖMS
UAB „Rokiškio vandenys“ planuose
– vandens kokybės gerinimas
Įgyvendinant ES projektus nuo 2007 m. Rokiškio
mieste ir rajone investuota virš 11 mln. Eur. „Rokiškio
vandenys“ į šiuos projektus investavo apie 1 mln. Eur.
Nutiesta 16,9 km naujų vandentiekio tinklų, 28 km naujų
nuotekų tinklų, įrengta 12 nuotekų siurblinių,
rekonstruota 0,6 km vandentiekio tinklų, viena nuotekų
siurblinė, nuotekų valymo įrenginiai ir vandens gerinimo
įrenginiai. Sudaryta galimybė prisijungti prie naujų
vandentiekio tinklų apie 500 būstų, prie nuotekų tinklų apie 1 tūkst. būstų. Bet ne visi gyventojai kol kas šia
galimybe pasinaudojo, tad tai puiki proga ją išnaudoti.
Tereikia kreiptis į UAB „Rokiškio vandenys“.
2014-2018 metų veiklos ir plėtros plano finansavimui
planuojama panaudoti ir ES fondų lėšas. Bendrovė
vienu iš svarbiausių prioritetų plane numatė naujų
vandens gerinim o įrenginių statybos projektus
Jūžintuose, Kriaunose, Panemunėlio geležinkelio
stoties gyvenvietėje, Žiobiškio kaim e, Kamajų
miestelyje. Tuo pačiu planuojama šiuos projektus
įgyvendinti ir kitose gyvenvietėse.
Uþsak. Nr. 0262.

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

Mato vnt

Kaina be
PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos BDS7
koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.032

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės(350mg/l) taršos skendinčių
medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.017

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės(50mg/l) taršos bendrojo azoto
koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.015

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės(10mg/l) taršos bendrojo fosforo
koncentracijos padidėjimą

Eur/m³

0.014

1. Abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams
poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam
vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Mato vnt

Kaina be
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.48

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.57

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

0.91

Mato vnt

Kaina be
PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš to skaičiaus:

Eur/m³

1.35

geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0.44

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

0.91

Mato vnt

Kaina be
PVM

Eur/ apskaitos
priet. mėn.

2.53

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį , skirtą
patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą
vartotojams

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos
kaina apskaitos prietaisui per mėnesį ,diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:
Ø 15 mm

2.27

Ø 20 mm

2.30

Ø 25 mm

2.60

Ø 32 mm

2.61

Ø 40 mm

2.95

Ø 50 mm

3.83

Ø 80 mm

5.53

Ø 100 mm

5.61

Ø 150 mm

5.83

Rajono laikraðtis

