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1. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI 

UAB „Utenos vandenys“ pagrindinė veikla – geriamo vandens gavyba, gerinimas ir centralizuotas 

tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Įmonė siekia užtikrinti patikimas ir kokybiškas 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojui mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią 

poveikį aplinkai.  

 

Pagal UAB „Utenos vandenys“ 2016-2020 metų strateginį planą ataskaitinių metų veiklai buvo keliami 

šie pagrindiniai tikslai: 

 

 Pasinaudojant Europos Sąjungos finansinėmis lėšomis, kurios bus skirtos 2014-2020 metų 

laikotarpiu, atitinkamai pagal lėšų dydį, išplėsti bei renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos rajone. 

 Užtikrinti, kad vartotojams patiekiamas geriamas vanduo atitiktų Lietuvos teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus, o nuotekos patenkančios į bendrovės nuotekų tinklus būtų 

surenkamos, išvalomos iki Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir išleidžiamos į 

paviršinius vandens telkinius. 

 Veiksmingai tvarkyti nuotekų dumblą, siekiant galutinio jo panaudojimo, mažiausiomis 

sąnaudomis; 

 Išlikti pažangos siekiančia įmone.  
 

2. AKCINIS KAPITALAS  

Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ įstatinį kapitalą sudaro 14 391 556,16 eurų. Kapitalas 

padalintas į 496 946 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 eurai.  

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, 

kurios tvarkomos vertybinių popierių apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Visos 

bendrovės akcijos priklauso Utenos rajono savivaldybei. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

gruodžio 9 d. sprendimu Nr. TS-314 koreguoti ir perregistruoti UAB „Utenos vandenys“ įstatai. 

Ataskaitiniais metais įstatinio kapitalo dydis ir akcijų vertė nesikeitė. 

 

3. BENDROVĖS VALDYMAS 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, bendrovės vadovas. 

Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcinių 

bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais. 

 

3.1  Visuotinis akcininkų susirinkimas 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir 

papildyti bendrovės įstatus, rinkti ar atšaukti stebėtojų tarybos narius, rinkti ir atšaukti audito įmonę, 

priimti sprendimus susijusius su bendrovės akcijomis, tvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį, didinti 

bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus. 

 

3.2  Stebėtojų taryba 

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą 

kadencijos laikotarpiui iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas 

atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų 

tarybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.  

 

Ataskaitiniais metais UAB „Utenos vandenys“ dirbo Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 

25 d. sprendimu Nr. TS-178 paskirta sekančios sudėties stebėtojų taryba: 

 Vaidas Lankauskas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 
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 Liuonius Purvinis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 

 Jonas Slapšinskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

 Jonas Spietinis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;    

 Henrikas Zabiela, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas. 

 

Stebėtojų tarybos narių sprendimu stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Jonas Spietinis. 

 

2018 metais įvyko 6 stebėtojų tarybos ir UAB „Utenos vandenys“ vadovų posėdžiai. Posėdžių metu  

aptarti praėjusių 2017 metų rezultatai bei laukiami 2018 metų veiklos rodikliai, 2019 m. biudžetas. 

Aptarta klausimai dėl Utenos miesto dumblo apdorojimo įrenginių statybos bei 2018-2021 m. veikos 

plano teikimo Utenos rajono savivaldybės tarybai ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos, 

planuojamos teikti Kainų ir energetikos kontrolės komisijai, pakeitimo. Posėdžių metu svarstyti klausimai 

dėl UAB „Utenos vandenys“ direktoriaus prašymo atleisti iš pareigų ir dėl atrankos į direktoriaus 

pareigas. Posėdžių metu svarstytos paramos skyrimo galimybės pagal pateiktus prašymus. 

    

3.3  Bendrovės vadovas 

Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. UAB „Utenos vandenys“ 

direktoriaus pareigas iki 2018-12-21 vykdė Adolfas Juršys. Nuo 2018-12-22 laikinai direktoriaus pareigas 

vykdė Gamybos direktorius Vytautas Šakėnas. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir 

vykdo bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, siekdama stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo. 

 

3.4  Bendrovės valdymo struktūra 

 

 
 

 

1 pav. UAB „Utenos vandenys“ valdymo struktūra 

 

 

2018 metais, kaip ir praėjusiais metais, bendrovėje dirbo 127 darbuotojai (žr. 2 pav.).  

 

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 56 proc. visų darbuotojų bendrovėje dirba 15 metų 

ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 51,1 metai.  
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2 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika bendrovėje 2014-2018 metais 

 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija atitiktų atliekamo darbo pobūdį, įmonės 

darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose:  

 

 7 darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus ar vadovaujantys pavojingų darbų atlikimui, apmokyti 

licencijuotose mokymo įstaigose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal įvairias 

mokymo programas,  

 14 darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ar vadovaujančių pavojingų darbų atlikimui, įmonės 

specialistų apmokyti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal įvairias patvirtintas 

mokymo programas,  

 109 darbuotojai apmokyti įmonės specialistų gaisrinės saugos klausimais pagal patvirtintą 

mokymo programą, 

 23 vandentiekio ūkio darbuotojai apmokyti pagal Higienos įgūdžių mokymo programą, 

 40 darbuotojų patikrinta sveikata pagal darbuotojų pareigybes, kurioms privalomas išankstinis ir 

periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas, 

 116 darbuotojų apmokyti pagal civilinės saugos patvirtintą mokymo programą, 

 atliktos civilinės saugos stalo pratybos tema: „Geriamo vandens kokybės kontrolė“, 

 43 darbuotojai paskiepyti nuo erkinio encefalito, vadovaujantis Lietuvos respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 155-5664). 

 
Nuo 2012 metų rugpjūčio 23 d. bendrovės valdymas grindžiamas įdiegta kokybės ir aplinkosaugos 

vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2004 standartų reikalavimus. 

Ataskaitiniais metais įmonėje vyko išorinis persertifikavimo auditas vadybos sistemų priežiūrai bei 

tobulinimui užtikrinti bei įvertinti procesų atitikčiai ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 reikalavimams. 

Šio audito metu nustatyti pastebėjimai ir gerinimo galimybės:  

 Teigiami požymiai 

 Suburtas patyręs į tikslų siekimą orientuotas darbuotojų kolektyvas. 

 Geri veiklos rodikliai. 

 Įdiegta efektyvi vandens tiekimo apskaitos sistema leidžianti optimizuoti tiekimo procesą, bei 

operatyviai reaguoti mažinant nuostolius. 

 Pagrindinės gerinimo sritys 

 Su rizikos valdymu susijusios informacijos dokumentavimas. 

 Vidaus audito metu vertinant atitiktį teisiniams ir kt. reikalavimams ataskaitoje nurodyti, kurių 

teisės aktų atžvilgiu buvo vertinama atitiktis.  

 Vadovybinės analizės ataskaitoje pateikti daugiau informacijos apie priimtus sprendimus. 
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3 pav. UAB „Utenos vandenys“ naujai suteikti vadybos sistemos sertifikatai 

 

Nuo 2011 m. gegužės 25 d. UAB „Utenos vandenys“ tapusi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. 

Global Compact) nare, savo veikloje laikosi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo 10 principų, kurie 

apima žmogaus ir darbuotojų teises, aplinkos apsaugą, kovą su korupcija. Pasaulinio susitarimo tikslas – 

skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis 

pastangomis su Jungtinėm Tautom, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis 

dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir 

ekonomikos augimo.  

 

3.5 Bendrovės pasiekimai 

UAB „Utenos vandenys“ savo veikoje vadovaujasi dokumentais, suteikiančiais teisę vykdyti teisėtą 

veiklą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.  

Ankstesniais metais gauti veiklos leidimai ir sertifikatai: 

 

 „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija“ Nr. L7-GVTNT-13, išduota 2015-

05-15. Suteikta teisė vykdyti veiklą Utenos rajono teritorijoje. 

 

 Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. TS-228. UAB „Utenos 

vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono 

savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.  

 

 Lietuvos geologijos tarnybos 2015-11-04 leidimas Nr. PV-15-14 „Naudoti Žemės gelmių 

išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes“. Suteikta teisė eksploatuoti vandenvietes,  

esančias Utenos rajono teritorijoje, pagal pridedamas naudojimo sutarčių sąlygas. 

 

 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai:  

 Utenos nuotekų valyklai Nr. TU(2)-26,    

 Antalgės ir Jasonių nuotekų valyklai TU(2)-38, 

   Saldutiškio ir Kirdeikių nuotekų valyklai Nr. TU(2)-29.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Teis%C4%97
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 Taršos leidimai: 

  Ąžuolijos nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-14/2016,  

  Sudeikių nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-4/2014, 

 Šiaudinių nuotekų aglomeracijos Nr. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017, 

 Tauragnų nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-5/2014, 

 Užpalių nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-7/2014, 

 Vyžuonų nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-6/2014. 
 

 Vadybos sistemos sertifikatai, kad vadybos sistema organizacijoje UAB „Utenos vandenys“ 

atitinka vadybos sistemos standartus ISO 9001:2015 bei ISO 1400:2015. Sertifikatai galioja nuo 

2018 m rugpjūčio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 
 

 2016 m. balandžio 12 d. UAB „Utenos vandenys“ išduotas Geriamojo vandens tiekėjo 

laboratorijos patvirtinimo leidimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama geriamojo vandens tiekėjo 

laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus. Laboratorijai suteikta 

teisė atlikti vandens cheminius  (9 analitės) ir mikrobiologinius (3 analitės) tyrimus. Leidimas 

išduotas vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus 2014 m. sausio 

21 d. įsakymu Nr. B1-40 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

 Licencija (leidimas) Nr. NM-58 vykdyti veiklą, susijusią su nuodingomis medžiagomis. Leidimas 

gautas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 

„Dėl leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo jį 

išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

 

Ataskaitiniais metais Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) UAB „Utenos vandenys“ už įmonės 

pasiekimus suteikė „Sėkmingai dirbančios įmonės – 2018“ nominaciją. Šia nominacija siekiama įvertinti 

sėkmingai Lietuvoje kuriančias ir verslą vystančias LPK įmones, jų vadovų ir specialistų pasiekimus. 

 

 

4 pav. Apdovanojimą „Sėkmingai dirbanti įmonė 2018“ atsiima direktorius Adolfas Juršys 
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5 pav. UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojamų objektų geografija 

4. EKSPLOATUOJAMI OBJEKTAI 

2018 metais UAB 

„Utenos vandenys“ 

eksploatavo 32 

vandentvarkos ūkius 

Utenos mieste ir Utenos 

rajono kaimo 

gyvenamosiose 

teritorijose.  

Bendrovė vandentiekio 

ir nuotekų ūkius 

eksploatavo Utenos 

mieste, Leliūnų, 

Saldutiškio, Sudeikių, 

Užpalių, Tauragnų ir 

Vyžuonų (su Plaušų 

kaimu) miesteliuose, 

Antalgės, Ąžuolijos, 

Jasonių, Kirdeikių, 

Pačkėnų ir Šiaudinių 

kaimuose.  

Tik vandentiekio ūkius 

eksploatavo Daugailių, 

Kuktiškių miesteliuose 

bei Antandrajos, 

Ažugirių, Biliakiemio, 

Jotaučių, Juknėnų, 

Kaimynų, Kaniūnų, 

Klykių ir Vilkablauzdės, 

Medenių, Pakalnių,  

Radeikių, Sėlės, 

Sirutėnų, Vaikutėnų, 

Velbiškių ir Vilučių 

kaimuose bei Šiaudinių 

kaimo Senojo Kaimo 

gatvės (žr. 5 pav.).  

 

 

 

2018 metais bendrovė eksploatavo: 

 33 vandenvietes, kurių bendri ištekliai 18864 m
3
/d; 

 29 vandens nugeležinimo įrenginius: Utenos mieste, Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, 

Sudeikių, Tauragnų, Užpalių  miesteliuose, Antalgės, Antandrajos, Ažugirių, Ąžuolijos, Biliakiemio, 

Jotaučių, Juknėnų, Kaimynų, Kaniūkų, Kirdeikių, Pačkėnų, Pakalnių, Plaušų, Radeikių, Sėlės, 

Sirutėnų, Šiaudinių, Šiaudinių Senojo Kaimo gatvės, Vaikutėnų, Velbiškių ir Vilučių kaimuose, 

kurių bendras pajėgumas 15672 m
3
/d; 

 69 artezinius gręžinius;  

 2 vandens rezervuarus; 

 23 vandens bokštus;  

 340,6 km vandentiekio tinklų; 

 223,5 km nuotekų tinklų; 

 60 nuotekų siurblinių;  

 13 nuotekų valyklų: Utenos mieste, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Užpalių, Vyžuonų 

miesteliuose ir Antalgės, Ąžuolijos, Jasonių, Kirdeikių, Pačkėnų bei Šiaudinių kaimuose, kurių 

bendras pajėgumas 18903 m
3
/d. 
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5. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS  

5.1 Vandens gavyba 

Ataskaitiniais metais vandenvietėse išgauta 2556,3 tūkst. m
3
 vandens. Per parą vidutiniškai išgauta 7,0 

tūkst. m
3
 vandens. Palyginus praėjusių metų ir ataskaitinių metų vandens išgavimą, 2018 metais išgauta  

123,7 tūkst. m
3
 (5,1 %) daugiau nei 2017 metais (žr. 6 pav.). 

 

 
6 pav. Metinis vandenvietėse išgauto vandens kiekis 2014-2018 metais 

 

Vandenvietėse nuolat stebimas vandens lygis gręžiniuose, atliekamas poveikio požeminiam vandeniui 

monitoringas. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, požeminio vandens monitoringas privalomas 

Kaliekių vandenvietei. Pagal šiai vandenvietei sudarytą požeminio vandens monitoringo programą 2017-

2021 metams, atliktas kasmetinis atskaitinių metų poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. 

Daugiamečių monitoringo programų matavimų fone, vandenvietėje vandens lygis išlieka stabilus, 

vandens cheminė sudėtis praktiškai nereaguojanti į išgaunamus Kaliekių vandenvietėje debito pokyčius.  
 

5.2 Vandentiekio tinklai 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 340,6 km vandentiekio tinklų (žr. 7 pav.), iš jų 175,2 

km Utenos mieste ir 165,4 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose. 
 

Eksploatuojamų tinklų ilgis ženkliai išaugo pradėjus įsisavinti investicijas iš ES finansuojamų fondų.  

Eksploatuojamų tinklų padaugėjo dėl vykdomos plėtros pagal šiuos investicinius projektus: 

 pagal projektą „Utenos rajono Tauragnų miestelio vandentvarkos ūkio tobulinimas“, 

finansuojamą iš ES SAPARD fondo nutiesti vandentiekio tinklai Tauragnuose; 

 pagal projektą „Neries baseino investicinės programos I etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, 

Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 

2005/LT/16/C/PE/001“ nutiesti tinklai į Grybelių, Ąžuolijos individualių namų kvartalą, 

Basanavičiaus gatvę, Dauniškio ir Vyžuonėlių ežero rajonus Utenos mieste; 

 pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos 

rajone“, projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-034, nutiesti tinklai į Joneliškio, Klovinių, 

Nemeikščių, Vyžuonėlių, Mockėnų kaimus ir Pavasario, Šaltinių, Pelkių, Sakalų gatves Utenos 

mieste; 

 pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-

02-075, vandentiekio tinklai pastatyti Utenoje (Grybelių, Klovinių, Šilinės kaimuose, sodų 

bendrijų gyvenamuosiuose rajonuose Draugystė, Jovaras, Šilelis), Sudeikių, Užpalių, Tauragnų, 

Vyžuonų miesteliuose.  

 

2018 metais UAB „Utenos vandenys“ lėšomis pastatyta 0,3 km naujų vandentiekio tinklų Utenos mieste 

Atgimimo, Aukštakalnio, Aušros-Maironio gatvėse. Taip pat užbaigti statyti 0,7 km vandentiekio tinklų 
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Utenos mieste Alyvų, Ąžuolijos, Ežero, Grybelių, Kovo 11-osios, Paupio, Šviesos gatvėse ir Vidinksto 

gatvėje Pakalnių kaime, kurie buvo pradėti statyti 2017 metais.   

 

 
7 pav. UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio tinklų ilgis 2014-2018 metais 

 

Didžioji dalis vandentiekio tinklų pakloti 1970-1985 metų laikotarpiu, kada vandens poreikis buvo kelis 

kartus didesnis. Esami vamzdynų skersmenys yra per dideli, patys vamzdynai, jų sujungimai yra 

nekokybiški, pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos 

poveikiams. Tai įtakoja avaringumą bei jų eksploatavimo kaštus. 2018 metais vandentiekio tinkluose 

įvyko 109 avarijos (žr. 8 pav.).  

 

  
 

8 pav. UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamų vandentvarkos tinklų avaringumas 2014-2018 metais 

 

Siekdama sumažinti vandens tiekimo pertrūkius ir vandens nutekėjimo nuostolius, 2018 metais UAB 

„Utenos vandenys“ įmonės lėšomis atnaujino 1,85 km vandentiekio vamzdynų Utenos mieste Aušros, 

Aukštakalnio, Bažnyčios, Kauno, Taikos gatvėse ir Antalgės, Ažugirių, Biliakiemio,  Daugailių, 

Kirdeikių, Pačkėnų kaimuose ir Saldutiškio, Užpalių miesteliuose. 

 

Ataskaitiniais metais 1 km vamzdyno teko 0,32 avarijos per metus, 2017 metais - 0,29, 2016 metais - 

0,31, 2015 metais - 0,35, 2014 metais - 0,52, 2013 metais – 0,54 avarijos. Apie vandens tiekimo 

sutrikimus gyventojai nedelsiant buvo informuojami internatinėje svetainėje www.utenosvandenys.lt, 

pranešimų rubrikoje „Vandens tiekimo sutrikimai“.  
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5.3 Geriamojo vandens kokybė 

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos  

higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal juos bei 

įmonės patvirtintą „Tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros planą“, suderintą su Utenos 

valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Utenos vandenys“ vykdo nuolatinę ir periodinę 

geriamojo vandens kokybės programinę priežiūrą.  

 

Einamiesiems metams pasibaigus, apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus skelbiama 

UAB „Utenos vandenys“ interneto svetainėje. Vartotojams, kuriems tiekiamo geriamojo vandens kontrolė 

vykdoma pagal programinės priežiūros planą (maisto pramonės įmonės, mokyklos, vaikų darželiai ir kt.), 

atlikus geriamojo vandens tyrimus, išsiunčiami tyrimų rezultatų protokolai. 2018 metais išsiųsti 146 

geriamojo vandens tyrimų protokolai. 

 

Geriamojo vandens kokybės priežiūra apima vartotojams tiekiamo ir pas vartotojus patenkančio vandens 

tyrimus. Tyrimus vykdo bendrovės geriamojo vandens laboratorija, turinti Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos išduotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtintą leidimą“ atlikti 

mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus − 13 tikrinamųjų parametrų. Kitiems 

tyrimų rodikliams nustatyti, vandens mėginiai buvo vežami į atestuotą UAB „Vandens tyrimai“ 

laboratoriją bei į akredituotą Radiacinės saugos centro laboratoriją, radiologiniams tyrimams atlikti.  

 

2018 metais pagal Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenviečių geriamojo vandens programinės  

priežiūros planą  laboratorijoje ištirta 429 mėginiai, nustatytos 3291 analitės. Vykdant Utenos miestui 

vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą, tiekiamo vandens 

kokybei užtikrinti, tyrimai buvo atliekami tokiu dažnumu: 

 mikrobinių rodiklių tyrimai buvo atliekami 3 kartus per savaitę,  

 pagrindinių indikatorinių rodiklių – 1 kartą savaitėje,  

 toksinių rodiklių – 1 kartą per metus. 

 

Utenos mieste 2018 metais, ištyrus vandens mėginius UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje iš 

skirstomojo tinklo (ištirti 155 mėginiai), pramonės linijos (1 mėginys) ir vandens vartojimo vietų (ištirti 

93 mėginiai) rodiklių, neatitinkančių HN 24:2017 reikalavimų, nenustatyta. Mėginių iš skirstomojo tinklo 

ir pramonės linijos rodiklių, kurių tyrimai buvo atlikti UAB „Vandens tyrimai“ , Radiacinės saugos centro 

laboratorijose, neatitinkančių HN 24:2017 reikalavimų, taip pat nenustatyta. Eilę metų geriamojo vandens 

kokybė užtikrinama nenaudojant vandens dezinfekcijos priemonių. 

 

Vykdant Utenos rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą, tiekiamo 

vandens kokybei užtikrinti, tyrimai buvo atliekami tokiu dažnumu: 

 mikrobiniai ir indikatoriniai rodikliai iš skirstomojo tinklo ir vartojimo vietų buvo tirti 4 mėginiai 

per metus. Tyrimai atlikti UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje. 

 toksiniai rodikliai: nitritas, nitratas iš skirstomojo tinklo ir vartojimo vietų buvo tirti 1 mėginį 

metuose. Tyrimai atlikti UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje. 

 visi likę indikatoriniai ir toksiniai rodikliai (tarp jų ir arsenas) ištirti Šiaudinių, Daugailių, 

Kaimynų, Juknėnų, Ažugirių, Vilučių, Pačkėnų  gyvenviečių vandentiekio skirstomuosiuose 

tinkluose po 1 mėginį metuose. Tyrimai atlikti UAB „Vandens tyrimai“ ir Radiacinės saugos 

centro laboratorijose. 

 arsenas ištirtas S. Šiaudinių, Užpalių, Antalgės, Pakalnių, Velbiškių, Radeikių, Vaikutėnų, 

Jotaučių, Tauragnų, Klykių, Sėlės, Kirdeikių, Sudeikių, Sirutėnų, Ąžuolijos, Antandrajos, 

Biliakiemio, Kaniukų gyvenviečių skirstomuosiuose tinkluose po 1 mėginį metuose. Tyrimai 

atlikti UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje. 

  

Utenos rajono gyvenvietėse 2018 metais, ištyrus vandens mėginius iš skirstomojo tinklo ir vandens 

vartojimo vietų (ištirti 125 mėginiai), mikrobinių ir toksinių rodiklių, neatitinkančių HN 24:2017 

reikalavimų, nenustatyta. Indikatorinių rodiklių (bendroji geležis, drumstumas, amonis), tiesiogiai 

nesietinais su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, padidėjimas nustatytas Jasonių ir Medenių 

gyvenvietėse tiekiamame vandenyje, ten kur neįrengti vandens gerinimo įrenginiai. 
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Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Jasonių k.)", ataskaitiniais metais pastačius dalį naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei prijungus juos 

prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros, nuo lapkričio mėnesio Jasonių kaimo vartotojams 

tiekiamas tinkamos kokybės geriamasis vanduo, paruoštas Utenos miesto vandens gerinimo įrenginiuose 

bei surenkamos nuotekos išvalomos Utenos miesto nuotekų valykloje. Einamaisiais metais užbaigus 

projektą, prie Utenos miesto infrastruktūros bus prijungti ir sodų bendrijų gyventojų būstai bei bus 

įgyvendintas Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

sprendinys, Jasonių gyvenvietę prijungti prie Utenos aglomeracijos. 

 

Medenių gyvenvietės vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio. Kadangi nėra 

vandens gerinimo įrenginių, tiekiamas vanduo neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 

nustatytų rodiklių: bendroji geležis, drumstumas. Ataskaitiniais metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 metų programą, guvus ES fondų finansavimą geriamojo vandens gerinimo įrenginių ir 2,3 km 

vandentiekio tinklų statybai buvo pradėtas vykdyti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo 

sistemų statyba Medenių kaime“. 2019 metais užbaigus šį projektą, Medenių kaimo gyventojams bus 

tiekiamas Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 nustatytų rodiklius atitinkantis geriamasis vanduo. 

 

Visa tai rodo, kad Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenviečių vartotojams tiekiamas geros kokybės 

šaltas geriamasis vanduo. Vandens kokybės tyrimų rezultatai skelbiami UAB „Utenos vandenys“ 

internetinėje svetainėje. 

 

6. NUOTEKŲ ŠALINIMAS IR VALYMAS  
 

6.1 Nuotekų šalinimas 

Utenos mieste bendrovė ataskaitinių metų pabaigoje eksploatavo 223,5 km veikiančių nuotekų tinklų (žr. 

9 pav.), iš jų 166,8 km Utenos mieste, 56,7 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose, 60 nuotekų 

siurblinių.  

 

 
9 pav. UAB „Utenos vandenys“ nuotekų tinklų plėtra 2014-2018 metais 

2018 metais įmonės lėšomis pastatyta nuotekų išvadas Atgimimo gatvėje Utenos mieste ir užbaigti 2017 

metais pradėti statyti 0,3 km nuotekų tinklai.  

 

Anksčiau statytų nuotekų tinklų padėtis tokia pati kaip ir vandentiekio, reikalaujanti renovacijos. Esant 

mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi 

nuosėdos bei sąnašos. Nuotekų tinklai, ypač senieji, kurie dauguma yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, 

lūžta, tampa nesandarūs, dažnai užsikemša. Šių tinklų tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingas 

nuolatinis jų valymas, remontas. 
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2018 metais nuotekų tinkluose įvyko 61 užsikimšimas. Siekiant sumažinti užsikimšimų kiekį, 

ataskaitiniais metais renovuota 0,1 km avaringų nuotekų tinklų ruožų Utenos mieste Taikos, Pramonės 

gatvėse ir Antalgėje Tuopų gatvėje. Mieste ir kaime per ataskaitinį laikotarpį išplauta 61,7 km nuotekų 

tinklų.  

 

Eksploatuojant vamzdynus, kuriems būtina renovacija, susiduriama su infiltracija. Infiltracija padidina 

nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines 

išlaidas. Palyginus 2018 metus su 2017 metais infiltracija sumažėjo 13,7 procentinio punkto (žr. 10 pav.).  

 

 
10 pav. UAB „Utenos vandenys“ surinktų, išleistų nuotekų kiekiai ir infiltracija 2014-2018 metais 

 
Infiltracijos sumažėjimą lėmė ataskaitinių metų ilgas sausringas laikotarpis ir atlikti darbai. Siekiant 

sumažinti į nuotakyną per nesandarius šulinių liukus, ypač liūčių metu, patenkantį vandens kiekį, 2018 

metais suremontuoti 51 nuotekų šuliniai, 62 šuliniams pakeisti liukai.  

 

Nors Utenos miesto nuotekų surinkimo sistema yra atskirta nuo paviršinio vandens surinkimo sistemos, 

tačiau susiduriame su nelegaliais drenažo prijungimais į nuotekų sistemą. Vartotojų ir abonentų, kurie 

drenažo, lietaus vamzdyną yra prijungę prie nuotekų tinklų nustatymui, UAB „Utenos vandenys“ naudoja 

specialią įrangą. Šia įranga ataskaitiniais metais pavyko nustatyti du pažeidėjus. Per praėjusius penkis 

metus nustatyta trylika pažeidėjų. 

 

6.2  Nuotekų valymas 

2018 metais iš vartotojų surinkta 2620 tūkst. m
3
 nuotekų: iš gyventojų – 551,7 tūkst. m

3
, iš pramonės 

abonentų – 1673,4 tūkst. m
3
, iš kitų komunalinių vartotojų – 394,9 tūkst. m

3
 nuotekų. Surinktų nuotekų 

kiekis palyginti su praėjusiais metais padidėjo 186,7 tūkst. m
3
 arba 7,7 %. Tam įtakos turėjo padidėjęs 

išleidžiamų nuotekų kiekis iš gyventojų (20,1 tūkst. m
3
), iš pramonės įmonių (205,5 tūkst. m

3
), kai tuo 

tarpu iš kitų vartotojų sumažėjo 38,9 tūkst. m
3
. 

 

Kaip matyti 10 paveiksle išleistų nuotekų kiekis ataskaitiniais metais sumažėjo 643 tūkst. m
3
 (14,2 %).  

 

Į Utenos miesto nuotekų valyklą pateko 2562,8 tūkst. m
3
 nuotekų, surinktų iš vartotojų ir abonentų, ir 

1211,1 tūkst. m
3
 infiltracinio vandens. Utenos mieste nuotekų tinklais surenkamos visos nuotekos yra 

mechaniškai ir biologiškai išvalomos 1999 metais rekonstruotoje ir išplėstoje nuotekų valykloje. Valykla 

pagal išvalymo rodiklius atitinka visus šiandien šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus 

nuotekų valymui, joje įdiegtas ir azoto, fosforo šalinimas 

Į Utenos miesto nuotekų valyklą atitekančių nuotekų užterštumas metų laikotarpyje svyruoja, tačiau 

nuotekų išvalymo efektyvumas lieka stabilus ir įmonė kasmet į aplinką išleidžia mažai kintantį teršalų 
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kiekį. Valyklos darbo kokybiniai rodikliai ataskaitiniais 2018 metais pateikti 1 lentelėje. Ataskaitiniais 

metais nuotekų valykloje technologinių įrenginių atnaujinimas nebuvo vykdomas. 

 

1 lentelė. Utenos miesto išvalytų nuotekų vidutiniai 2018 metų užterštumo rodikliai  

Nr. Teršalo pavadinimas 
Nustatyti 

reikalavimai, mg/l 

Vidutinė teršalo 

koncentracija, mg/l 
Išvalymo 

efektyvumas, % 
Prieš valymą Po valymo 

Išvalyta 3773959 m
3 
nuotekų 

1. Skendinčios medžiagos nereglamentuota 442 4,4 99,0 
2. BDS7 17 646 5,2 99,2 
3. ChDS nereglamentuota 1135 29,8 97,4 
3. Bendrasis azotas 15 70 6,5 90,8 
4. Bendrasis fosforas 2,0 13 0,7 94,4 

 

Viena opiausių problemų Utenos miesto nuotekų valykloje – nuotekų dumblo tvarkymo problema. 2018 

metais Utenos miesto nuotekų valykloje susidarė 8878 tonų dumblo arba 1462,4 tonos sausomis 

medžiagomis (toliau -  s. m.). 

 

Dumblo ūkis Utenos miesto nuotekų valykloje vienas iš labiausiai susidėvėjusių, reikalaujančių 

atnaujinimo bei naujų technologinių linijų įdiegimo dumblo apdorojimui iki galutinio produkto – granulių 

ar net pelenų. Vis sunkiau „atsikratyti“ dumblu. Bendrovės darbuotojai ieško ūkininkų, kurie norėtų 

naudoti dumblą savo laukams tręšti. Tokiems ūkininkams įmonė savo lėšomis veža dumblą į laukus. Tuo 

tarpu dumblo išvežimas yra brangi paslauga, nes transportavimo atstumai didėja, senai technikai 

remontuoti reikia vis daugiau lėšų, be to, reikia atstatyti kelius, kuriais buvo vežamas dumblas, kyla 

gyventojų nepasitenkinimas dumblo skleidžiamu kvapu. 2018 metais trims dumblo gavėjams buvo 

išvežta 257,7 tonų s. m. dumblo dirvožemio tręšimui. Likęs dumblas 1946,6 tona s. m., praėjusių ir 

einamųjų metų likutis, saugomas dumblo aikštelėse.  

 

Ataskaitiniais metais pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“ dalinio finansavimo ES fondų lėšomis. Numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma - 12 622 605,86 €, iš jų: ES struktūrinės paramos fondo lėšos - 10 729 214,98 €, UAB „Utenos 

vandenys“ lėšos - 1 893 390,88 €. 2018 metais vykdyti viešieji pirkimai rangovui parinkti. 2019 metais 

planuojama pasirašyti rangos sutartį ir pradėti projektavimo darbus. 

 

Ataskaitiniais metais UAB „Utenos vandenys“ eksploatavo 13 kaimo nuotekų valyklų, kurių bendras 

pajėgumas 18903 m
3
/d. Nors visose kaimo valyklose nuotekos išvalomos iki nustatytų aplinkosauginių 

reikalavimų, tačiau dalies valyklų technologijos ir konstrukcijos yra techniškai bei morališkai pasenusios, 

reikalaujančios didelių investicijų rekonstrukcijai. Tai Leliūnų, Saldutiškio, Antalgės, Jasonių nuotekų 

valyklos. Planuota Jasonių ir Antalgės vartotojų surinktas nuotekas valyti Utenos miesto nuotekų 

valykloje, atsisakant vietinių valyklų. Pastačius naujus nuotekų tinklus iki Utenos aglomeracijos, 

ataskaitinių metų pabaigoje nutrauktas Jasonių kaimo nuotekų valyklos funkcionavimas, einamaisiais 

metais numatoma nutraukti Antalgės kaimo nuotekų valyklos funkcionavimą. Užpalių, Sudeikių, 

Tauragnų, Vyžuonų, Kirdeikių, Šiaudinių, Ąžuolijos valyklos yra rekonstruotos ar pastatytos naujos, 

Pačkėnų – statoma. 

 

7. PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI 

Ataskaitiniais metais Utenos rajono gyventojams buvo taikomos nuo 2014 m. birželio 1 d. įsigaliojusios 

UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, 2014-04-07 

nutarimu Nr. 03-102 suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintos 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. TS-100.  

 

2018 metų pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis Utenos 

aglomeracijoje naudojosi: 
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 Utenos mieste apie 25,5 tūkst. gyventojų (apie 98,7 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus) bei 

miesto įmonės ir organizacijos, 

 Utenos priemiesčio kaimuose apie 0,4 tūkst. gyventojų (apie 85,3 % nuo statistinio gyventojų 

skaičiaus). 

 

UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamose kaimo vietovėse šalto geriamojo vandens tiekimo paslaugomis 

naudojosi apie 5,3 tūkst. gyventojų (apie 71,1 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus tose vietovėse) ir apie 

2,2 tūkst. gyventojų naudojosi nuotekų tvarkymo paslaugomis (apie 29,1 % nuo statistinio gyventojų 

skaičiaus tose vietovėse). Nuotekų vartotojų padaugėjo, nes vis dar jungiasi vartotojai prie pastatytų 

nuotekų tinklų Sudeikių, Užpalių, Tauragnų, Vyžuonų miesteliuos bei naujai pastatytų tinklų 

Šiaudiniuose.  

 

Kaip ir ankstesniais metais, ataskaitiniais metais bendrovė skatino gyventojus prisijungti prie 

vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytų ankstesniais infrastruktūros plėtros investiciniais projektais: 

„Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, 

Širvintų, Švenčionių savivaldybėse)“ ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra Utenos rajone“.   

 

Projektui „Neries baseino investicinės programos I etapas“ Europos komisijos sprendimu, buvome 

įsipareigoję prijungti prie vandentiekio tinklų 1620 gyventojus, o prie nuotekų tinklų – 2723 gyventojus. 

Įsipareigojimas ne tik buvo įvykdytas, bet ir viršytas: 2018 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų 

prisijungė 2105 gyventojai (35 gyv./metus), o prie nuotekų tinklų – 3570 gyventojai (57 gyv./metus).    

 

2011 metais įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Utenos rajone“. Šio projekto finansavimo administravimo sutartyje, pasirašytoje tarp Aplinkos projektų 

valdymo agentūros ir UAB „Utenos vandenys“, numatyta, kad įgyvendinus projektą bus sudaryta 

galimybė 830 gyventojams (315 gyventojų esamų ir 515 gyventojų perspektyvoje) prisijungti prie 

vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2018 m. gruodžio 31 d. prisijungusių prie vandentiekio tinklų buvo 448 

gyventojų (18 gyv./metus), prie nuotekų – 448 gyventojų (18 gyv./metus), deklaravusių gyvenamąją vietą 

šiose gyvenvietėse. 

 

Šioje teritorijoje pagal Utenos miesto bendrąjį planą yra numatytos vidutinio ir mažo užstatymo 

intensyvumo teritorijos su vyraujančia gyvenamąja, visuomenine ir komercine statyba. Šiuo metu čia yra 

daug laisvų sklypų su pradėta statyba ar pakeista žemės paskirtimi į gyvenamąją teritoriją, tačiau atėjus 

sunkmečiui, augant emigracijai ir dėl to sustojus statyboms, gyventojų prisijungimas prie pastatytos 

infrastruktūros vyksta vangiai. Ta pati situacija fiksuota ir ataskaitiniais metais.  

 

Bendrovė skatina gyventojus rinktis gyvenamajai vietai sklypus, šalia kurių yra išvystyta vandentvarkos 

infrastuktūra. Internetinėje svetainėje www.utenosvandenys.lt yra pateikta teritorijų schemos, kuriose yra 

pastatyta vandetvarkos infrastruktūra, nuoroda į REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos paslauga), 

kurioje pateikta išvystyta inžinerinė infrastruktūra. 

 

Pagal finansavimo - administravimo 2010-02-07 sutartį Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-075 buvome 

įsipareigoję, kad įgyvendinus projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ veiklas, bus prijungta 1533 

būstai prie nuotekų tinklų ir 1381 būstas prie vandentiekio tinklų. Ataskaitinių metų pabaigoje prie 

nuotekų tinklų buvo prisijungę 972 (38 būstai/metus), o prie vandentiekio tinklų − 844 būstai (8 

būstai/metus). 

 

Nuo 2019 m. gegužės 2 dienos įsigalioja Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

nuostata, įpareigojanti asmenis, jų nuosavybėje esančius vandentvarkos įrenginius, prijungti per 9 

mėnesius prie Viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros.  

 

Už įstatymo nuostatų nevykdymą nuo 2019 m. gegužės 1 dienos įsigalioja Administracinių nusižengimų 

kodekso įstatymo nuostata užtraukianti nuobaudą. Priimti įstatymų pakeitimai, abejojančius 

vandentvarkos paslaugų nauda, turėtų įpareigoti jungtis prie vandentvarkos infrastruktūros. 
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7.1 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai 

2018 metais vandens pardavimai sudarė 2379,1 tūkst. m
3 

(žr. 11 pav.). Gyventojams parduota 650 tūkst. 

m
3
 (27,3 % nuo bendro kiekio), įmonių gamybos poreikiams – 1342,7 tūkst. m

3 
(56,4%), kitiems 

vartotojams – 386,4  tūkst. m
3 
(16,3%).  

 
11 pav. UAB „Utenos vandenys“ parduoto vandens ir surinktų nuotekų kiekiai 2014-2018 metais 

 

Ataskaitinius metus palyginus su praėjusiais metais, vandens pardavimai padidėjo 212,1 tūkst. m
3
 arba 

9,8 %. Iš jų gyventojams pardavimai padidėjo 30,2 tūkst. m
3
 (4,9 %) – tai susiję su Bendrovės vykdomais 

plėtros investiciniais projektais Utenos mieste bei rajone ir naujų vartotojų prijungimu prie centralizuotų 

tinklų, padidėjo pramonės įmonių gamybos poreikiams – 183,1 tūkst. m
3
 (15,8%), nežymiai mažėjo kitų 

vartotojų komunaliniams-buitiniams poreikiams kiekiai 1,2 tūkst. m
3 
(0,3 %). 

 

 
12 pav. UAB „Utenos vandenys“ 2018 m. pagrindinės vandens vartotojų grupės 

 

Daugiausia vandens tiekimo paslaugomis naudojasi pramonės įmonės. Vandens tiekimas ūkio subjektams 

(suvartojančių 50 m
3
/parą ir daugiau vandens) ataskaitiniais metais padidėjo 187,9 tūkst. m

3 
(14,5 %). Iš 

pramonės įmonių vandens suvartojimas padidėjo: UAB „Rokiškio pieno gamyba“ – 146,5 tūkst. m
3
 (23,7 

%), UAB „Utenos mėsa“ – 38,6 tūkst. m
3
 (14,5 %). Tuo tarpu UAB „Švyturys-Utenos alus“ sumažėjo 1,2 

tūkst. m
3
 (0,7 %).  

 

Gyventojų sektoriuje išskiriamos dvi vartotojų grupės: Utenos miesto ir kaimų gyventojai. Daugiausiai 

parduodama vandens ir surenkama nuotekų Utenos mieste: vandens  – 458 tūkst. m
3
 (78 %), nuotekų - 
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501 tūkst. m
3
 (90,8 %). Kaimų gyventojams ataskaitiniais metais parduota 142 tūkst. m

3
 (21,8 %) 

vandens ir 51 tūkst. m
3
 (9,2 %) surinkta nuotekų. 

 

Dėl mažų parduodamo vandens ir surenkamų nuotekų kiekių, vandentvarkos ūkiai kaimuose, lyginant 

sąnaudas su gaunamomis pajamomis už suteiktas paslaugas yra nuostolingi. 2018 metais šių ūkių 

eksploatavimas sudarė 509 tūkst. eurų nuostolį, kuris svyruoja nuo 58 iki 826 % atskiruose kaimuose (žr. 

13 pav.). 

 
 

13 pav. UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojamų kaimų vandentvarkos ūkių nuostolingumas 2018 metais 

 

Per 2018 metus iš vartotojų surinkta ir išvalyta 2620 tūkst. m
3 

(žr. 14 pav.): iš gyventojų - 551,7 tūkst. m
3
 

(21 % nuo bendro kiekio), įmonių gamybos poreikiams – 1673,4 tūkst. m
3 

(63,9 %), kitiems vartotojams 

– 394,9  tūkst. m
3 
(15,1%).  

 

 
14 pav. UAB „Utenos vandenys“ 2018 m. pagrindinės nuotekų išleidėjų grupės 

 

Nuotekų paslaugų naudojimo apimtis padidėjo pramonės sektoriuje 205,5 tūkst. m
3
 (14,0 %) bei  

išleidžiamų nuotekų kiekis iš gyventojų – 20,1 tūkst. m
3
 (3,8 %), kai tuo tarpu iš kitų nuotekų paslaugų 

vartotojų sumažėjo 38,9 tūkst. m
3
 (9,0 %) – iš jų Utenos regioninio atliekų centro įtaka sudaro 36,6 tūkst. 

m
3
. Ataskaitiniais metais pastebima pardavimų augimo tendencija. 

 

Lyginant 2018 metus su 2017 metais ūkio subjektų nuotekų išleidimą (išleidžiančių 50 m
3
/parą ir daugiau 

nuotekų), nuotekų kiekis padidėjo: UAB „Rokiškio pieno gamyba“ – 144,2 tūkst. m
3
 (23,1 %), UAB 

„Utenos trikotažas“ – 31,3 tūkst. m
3
 (12,9 %), UAB „Utenos mėsa“ – 38,6 tūkst. m

3
 (14,5 %), o UAB 

„Švyturys – Utenos alus“ sumažėjo 2,9 tūkst. m
3
 (1,0 %). 
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7.2 Vandens netektys 

Vartotojams tiekiant geriamąjį vandenį, susidaro vandens netektys. Vandentvarkos įmonių veiklai vertinti 

naudojami du vandens netekties rodikliai – bendroji vandens netektis (skirtumas tarp vandenvietėse 

išgauto ir vartotojams realizuoto vandens kiekio) ir vandens netektis daugiabučiuose namuose (skirtumas 

tarp į namą paduoto vandens pagal įvadinį apskaitos prietaisą ir realizuoto vandens vartotojams butuose, 

pagal butuose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis).  

 

15 pav. UAB „Utenos vandenys“ bendroji vandens netektis 2018-2018 metais 

Bendrosios vandens netekties rodiklis ataskaitiniais metais sudarė 6,9 % (žr. 15 pav.). Palyginus 

ataskaitinius metus su praėjusiais metais vandens netektis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Netekties 

sumažėjimą lėmė senų vandentiekio tinklų ir įvadų perjungimas prie naujai pastatytų tinklų, atsisakant 

netinkamų eksploatacijai tinklų, suremontuotos avaringos vandentiekio tinklų atkarpos, vandens 

praradimų mažinimas avarijų metu.  
 

Vandens netektis daugiabučiuose namuose susidaro dėl skaitiklių matavimo paklaidos, skaitiklių poveikio 

įvairiomis mechaninėmis priemonėmis bei dėl to, kad ne visi gyventojai sąžiningai bei laiku deklaruoja 

vandens suvartojimą. Ataskaitiniais metais vandens netektis daugiabučiuose namuose sumažėjo 1,4 

procentinio punkto ir sudarė 10,2 % (žr. 16 pav.). 

 
16 pav. UAB „Utenos vandenys“ netektys daugiabučiuose namuose 2014-2018 metais 

 

Viena esminių priemonių mažinti netektis yra vartotojų kontrolė ir apskaitos prietaisų butuose gerinimas. 

Vartotojų kontrolę atlieka įmonės darbuotojai kasmet, stengiamasi patikrinti visus abonentus. Nuo 2014 

m. birželio mėnesio, bendrovei pasirašius susitarimą su UAB „Utenos šilumos tinklais“, Utenos miesto 

vartotojai, gyvenantys butuose, paskirstyti į aptarnavimo zonas. Abiejų įmonių kontrolieriams 

paskirstytos aptarnavimo zonos. Kontrolierius, tikrindamas vartotoją, patikrina ir karšto, ir šalto vandens 

skaitiklių parodymus.  
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2018 m. mūsų įmonės darbuotojai patikrino 169 daugiabučius namus arba 2838 butus juose, taip pat UAB 

„Utenos šilumos tinklai“ kontrolieriai savo veiklos zonoje patikrino šalto vandens skaitiklius.  

Ataskaitiniais metais kelis kartus per metus patikrini skaitikliai daugiabučiuose namuose, kur vandens 

netektys viršija 10 %. Šių patikrinimų metu užfiksuotas nedeklaruoto šalto vandens kiekis, už kurį 

vartotojai buvo įpareigoti susimokėti. Su skolininkais sudaromi skolų grąžinimo grafikai. Utenos rajono 

62 vartotojai paduoti į teismą, skolų išieškojimui.  
 

Apskaitos prietaisų kontrolė atliekama, vykdant vandens skaitiklių metrologinę patikrą: butuose kas šeši 

metai, įmonėse – kas dveji. Ataskaitiniais metais iš viso metrologiškai patikrinti 4230 skaitikliai, t. y. 126 

% eksploatuojamų skaitiklių, kuriems reikalinga metrologinė patikra. Mažėjant gyventojų skaičiui mieste 

daugėja negyvenamų butų, kuriuose vanduo nenaudojamas, nes gyventojai išvykę į užsienį. Į tokius butus 

sudėtinga patekti, todėl 2018 metų pabaigoje liko nepakeisti 23 skaitikliai.  
 

8. INVESTICIJOS, PLĖTRA IR PLANAI 

8.1 Bendrovės investicijos iš nuosavų lėšų 

2018 metais įmonė investavo į ilgalaikio turto atstatymą ir įsigijimą 197,6 tūkst. eurų nuosavų lėšų (tame 

tarpe 59,5 tūkst. eurų įvesta į eksploataciją iš 2017 m atliktų darbų). Iš jų: 94,2 tūkst. eurų vandentiekio ir 

nuotekų tinklų renovacijai, 25,0 tūkst. eurų dumblo įrangai atnaujinti, 24,0 tūkst. eurų vandens tiekimo ir 

nuotekų valymo įrangai, 18,3 tūkst. eurų gamybinių pastatų-statinių atnaujinimui, 13,9 tūkst. eurų 

transporto priemonių atnaujinimui, 14,2 tūkst. eurų licencijų, programinės ir kompiuterinės įrangos 

atnaujinimui, 5,4 tūkst. eurų vandens skaitikliams pirkti, 2,6 tūkst. eurų remonto mechaninės, energetikos, 

pagalbinės įrangos pirkimui. 
 

2018 m. atlikta darbų už 2.174,0 tūkst. Eurų. Iš jų:  

 733,3 tūkst. eurų sudaro dotacijos (ES lėšos) projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“,  

 1.440,7 tūkst. eurų nuosavos lėšos, kurios pasiskirstė sekančiai: 

 183,3 tūkst. eurų vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Jasonių k. 

 330,0 tūkst. eurų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai Pačkėnų k. 

 233,1 tūkst. eurų vandentiekio nuotekų tinklų statyba Bokšto gatvėje Utenos mieste.  

 227,3 tūkst. eurų nuotekų tinklų plėtra Antalgės k. 

 140,0 tūkst. eurų Aušros atvės vandentiekio tinklų rekonstrukcija. 

 88,1 tūkst. eurų vandentiekio tinklų statyba Kauno g. Utenos r.  

 85,6 tūkst. eurų Pačkėnų nuotekų valyklos statyba. 

 42,9 tūkst. eurų geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių k. 

 45,1 tūkst. eurų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenos mieste ir rajone pagal 

gyventojų prašymus. 

 21,7 tūkst. eurų vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Jasonių kaime II etapas. 

 26,7 tūkst. eurų vandentiekio tinklų remonto darbai. 

 15,8 tūkst. eurų smulkintuvas su montavimo darbais nuotekų siurblinėje. 

 1,1 tūkst. eurų kita. 
 

Įvairiems plėtros projektams vystyti įmonė yra paėmusi paskolas už 2,757 mln. eurų: 

 Projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-

02-075 –0,579 mln. eurų paskolą. Likusi paskolos dalis planuojama išmokėti 2019 metais – 85,9 

tūkst. eurų; 

 Projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime“ – 0,777 mln. eurų paskolą. 

Paskolos gražinimas numatomas pradėti 2019 metų rugpjūčio mėnesį; 

 Projektui „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba" – 1,893 mln. eurų paskolą. 

 

Ataskaitiniais metais vykdomiems darbams finansuoti buvo panaudota 0,528 mln. eurų iš sudarytų 

paskolų sutarčių. 2019 metais vykdomiems darbams užbaigti, planuojama paimti 1,08 mln. eurų paskolą 
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projektams „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ ir „Nuotekų  tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos 

m.“ bei 2 mln. eurų iš ataskaitiniais metais sudarytų paskolų sutarčių. Taip pat pradėti paskolų gražinimą, 

išmokant bankams 164 tūkst. eurų paskolų gražinimui bei 4,6 tūkst. eurų palūkanoms padengti.     

 

Įmonės keliamos nuostatos, vykdant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą − Utenos rajono vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo I ir II 

prioritetas. Tikslas − sukurti reikiamą infrastruktūrą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugai teikti 

Utenos rajono Pačkėnų ir Antalgės kaimuose ir sudaryti gyventojams palankias prisijungimo prie tinklų 

galimybes. 

 

2018 metais vykdytos sutartys: 

 

Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime 

1. Sutartis Nr. D-345, pasirašyta 2017-07-11 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų 

kaime“  

Sutarties kaina: 777 699,50 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Meyer & John“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2017-07-27. 

Darbų pabaiga – 2019-05-27. 

Sutartis (su defektiniu laikotarpiu) galioja iki 2020-06-26.  

Esama situacija: 

Nuotekų tvarkymo sistema yra tik dalyje Pačkėnų kaimo. Didžioji dalis gyventojų neturi galimybės 

centralizuotai tvarkyti nuotekas. Tik iš 18 abonentų nuotekos surenkamos centralizuotais nuotekų tinklais 

ir valomos nuotekų valykloje. Kiti gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų kaupimo-išgriebimo talpomis 

arba nuotekas tvarko kitais būdais. Pagrindinės vandentiekio problemos – pasenusi armatūra, didelis 

avaringumas, dalis tinklų pakloti privačiuose sklypuose, dėl ko juos sudėtinga eksploatuoti, likviduoti 

avarijas. Šiuo projektu planuota pastatyti vandentiekio (apie 4,6 km) ir nuotekų (apie 3,6 km) tinklų, 

įrengti 5 nuotekų siurblines, sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 121 

būstui, prie nuotekų − 115 būstams. Taip pat pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Ataskaitiniais 

metais paklota 2,44 km vandens tiekimo ir 2,86 km nuotekų tinklų, vykdomi statybos bei statybos 

priežiūros darbai.  

 

 

17 pav. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime 

 

2. Sutartis Nr. D-478/2017, pasirašyta 2017-12-29, „Pačkėnų kaimo nuotekų valyklos statyba“ 

Sutarties kaina: 142 000 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 
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 Rangovas: UAB „August ir Ko“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2017-12-29. 

Darbų pabaiga – 2019-03-29. 

Ataskaitiniais metais nuotekų valykla pastatyta, atliekami automatikos darbai. Kai bus užbaigtas nuotekų 

tinklų projektas, bus atliekami paleidimo derinimo darbai.  

 

 Vandentvarkos  infrastruktūros plėtra Antalgės kaime 

 1. Sutartis Nr. D-344, pasirašyta 2017-07-11, „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“  

 Sutarties kaina: 435 486,00 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Meyer & John“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2017-07-27. 

Darbų pabaiga – 2019-07-26. 

Sutartis (su defektiniu laikotarpiu) galioja iki 2020-08-26.  

 Esama situacija:  

Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nėra centralizuotos nuotekų 

tvarkymo sistemos, planuota pastatyti apie 4,9 km nuotekų tinklų, įrengti 2 nuotekų siurblines, sudaryti 

galimybę prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų − 54 būstams. Šiuo metu paklota 1,96 km 

nuotekų tinklų, vykdomi statybos bei statybos priežiūros darbai.  

 

18 pav. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Antalgės kaime 

 

 2. Sutartis Nr. D-18/2018, pasirašyta 2018-03-13, „Vandentiekio tinklų Kauno g. Utenos r. statybos 

darbai“  

 Sutarties kaina: 144 666,20 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Meyer & John“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-03-27. 

Darbų pabaiga – 2019-06-13. 

 Esama situacija:  

Atsiradus galimybei prijungti Antalgės miestelio vandentiekio tinklus prie statomų tinklų į Jasonių kaimą 

nuo Utenos miesto centralizuotos vandentiekio sistemos, bus išvengta vandentiekio bokšto ir gręžinių 

rekonstrukcijos darbų. Ataskaitiniais metais atlikti projektavimo darbai, suprojektuota 2,8 km 

vandentiekio tinklų ir iš jų pastatyta – 2,37 km tinklų.  
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Kitos sutartys 

  

 1. Sutartis Nr. D-49/2018, pasirašyta 2018-05-03, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenos 

mieste ir rajone“.  

 Sutarties kaina: 51 863,10 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Alsuva“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-05-03. 

Darbų pabaiga – 2019-06-15.  

 Esama situacija: 

Siekiant gyventojams sudaryti palankias prisijungimo sąlygas prie centralizuotų tinklų numatyta pastatyti 

vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas Utenos mieste Bočių, K. Ladygos, Užpalių, Vasaros, Atgimimo 

gatvėse ir Utenos rajone: Vytauto g. Užpalių mst. ir Tuopų g. Antalgės k. Projekto metu numatyta 

pastatyti apie 268 m vandentiekio tinklų ir sudaryti galimybę prisijungti 10 abonentų bei pastatyti apie 

247 m nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę prisijungti 9 nuotekų abonentams. Darbai atlikti: Bočių, 

Atgimimo, Užpalių, Vasaros gatvėse Utenos m. Pastatyta apie 215 m vandentiekio ir apie 124 m nuotekų 

tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 6 būstams. Šiuo metu darbai 

vykdomi K. Ladygos g. Utenos m., Vytauto g. Užpalių mstl., Tuopų g. Antalgės k. bei ruošiami tinklų 

tinkamumo eksploatacijai pridavimo dokumentai.  

  

 2. Sutartis Nr. D-61/2018, pasirašyta 2018-05-30 „Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Aušros g. 

Utenos m.“.  

 Sutarties kaina: 210 000,00 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „KRS“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-06-07. 

Darbų pabaiga – 2019-04-07. 

 Esama situacija: 

Atsižvelgiant į blogą esamų Aušros gatvėje Utenos mieste vandentiekio vamzdynų būklę ir šioje miesto 

gatvėje planuojamus vykdyti Utenos rajono savivaldybės ir UAB „Utenos komunalininkas“ projektus, šio 

projekto įgyvendinimo metu suplanuota rekonstruoti apie 1,615 km Aušros g. Utenos m. vandentiekio 

tinklų, įvelkant į seną vamzdį naują bei sumontuojant reikiamą armatūrą. Rekonstruojama vandentiekio 

atkarpa nuo „Alaušos“ degalinės iki Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžos ir apie 25 metrai už šios 

sankryžos. Ataskaitiniais metais yra baigti projektavimo darbai, atlikta projekto ekspertizė, gautas 

statybos leidimas. Per ataskaitinį laikotarpį rekonstruota 1,52 km vandentiekio tinklų. Baigti rekonstruoti 

likusius tinklus numatoma einamaisiais metais. 

 

 3. Sutartis Nr. D-102/2018, pasirašyta 2018-08-27, „Nuotekų  tinklų rekonstrukcija Aušros g. 

Utenos m.“  

 Sutarties kaina: 644 000,00 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „KRS“. 

 Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-09-03. 

Darbų pabaiga – 2019-12-03. 

 Esama situacija:  

Utenos miesto Aušros gatvėje eksploatuojami nuotekų šalinimo kolektoriai nutiesti prieš 30 metų ir 

daugiau. Su TV diagnostikos įranga nustatyta, kad gelžbetoniniai vamzdynai susidėvėję, ištrupėję, matosi 

įtrūkimai, sutrūkinėję, nesandarūs sujungimai. Įmonė atsižvelgdama į blogą esamų Aušros g. Utenos 

mieste nuotekų tinklų būklę ir šioje miesto gatvėje planuojamus vykdyti Utenos rajono savivaldybės ir 

UAB „Utenos komunalininkas“ projektus, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja rekonstruoti apie 

2100 m Aušros g. Utenos m. nuotekų tinklų. Šiuo metu atlikti projektavimo darbai, gautas statybos 

leidimas. Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, 2019 metais planuojami pradėti vykdyti darbus. 
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 4. Sutartis Nr. D-90, pasirašyta 2018-07-26, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. 

Utenos m.“.  

 Sutarties kaina: 253 312,88 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Aldma“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-07-31. 

Darbų pabaiga – 2019-05-26. 

 Esama situacija:  

Siekiant gyventojams, kurie pagal Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialųjį planą patenka į Utenos miesto aglomeraciją, sudaryti galimybę 

prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, šio projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti apie 

1197 m vandentiekio ir apie 1609 m nuotekų tinklų Bokšto g. Utenos m. Ataskaitiniais metais jau 

pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklai, šio metu vykdomi nuotekų siurblinės prijungimo, derinimo 

darbai.  

 

 5. Sutartis Nr. D-94/2018, pasirašyta 2018-08-03, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų Jasonių 

k. Utenos r. statybos darbai“.  

 Sutarties kaina: 59 900,00 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Panevėžio ryšių statyba“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-08-03. 

Darbų pabaiga – 2019-08-03. 

 Esama situacija:  

Siekiant sudaryti papildomą galimybę gyventojams prisijungti prie projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ jau pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų, 

pateikusiems prašymus po projekto atlikimo, papildomai atliekami vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų 

statybos darbai Jasonių k. Utenos r. Ataskaitiniais metais pagal gyventojų prašymus yra pastatyta 

papildomų 15 vandentiekio įvadų ir 15 nuotekų išvadų.  

 

Čia paminėti didesnės vertės vykdomi darbai. Atlikdama kitus darbus, įmonė investuoja į vandentvarkos 

ūkio atnaujinimą ir plėtrą, energetinio naudingumą, statinių priežiūrą ir kt.  

 

8.2 Investiciniai projektai, 2007-2013 m. finansuojami ES lėšomis 

Ataskaitiniais metais įmonės darbuotojai daug dėmesio skyrė ankstesniais metais įgyvendintų projektų 

FAS sutartyse numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui, tęsė šiuos veiksmus: 

 Atliko vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą gyventojams, savo jėgomis pasistačiusiems 

vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus. 

 Seniūnijų seniūnus reguliariai informavo apie gyventojus, kurie yra prisijungę prie naujai 

pastatytų vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų, kad seniūnijų atstovai paskatintų jungtis 

neprisijungusius seniūnijos gyventojus.  

 UAB „Utenos vandenys“ internetinėje svetainėje gyventojus  informavo apie įgyvendinamus 

projektus:  

 http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html. 

 http://www.utenosvandenys.lt/pranesimai/index.php 

Gyventojų jungimosi prie naujai pastatytų tinklų rezultatai pagal atskirus projektus pateikti 7 skyriuje 

„Pardavimai ir vartotojai“. 

 

Pastatyta vandentvarkos infrastruktūra pilnai išsprendė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo problemą, 

projektų įgyvendinimo teritorijose, ne tik ten gyvenantiems, bet ir perspektyvoje planuojantiems ten 

įsikurti gyventojams. Užbaigus vandentvarkos infrastruktūros statybas, galimas atnaujinimas ir kitos 

infrastruktūros (kelių, šaligatvių, lietaus surinkimo ir pan.).   
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8.3 Investiciniai projektai, 2014-2020 m. finansuojami ES lėšomis 

Siekiant įgyvendinti LR Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatą dėl gyventojų 

aprūpinimo vandentvarkos paslaugomis, jau ankstesniais metais buvo pradėta ruoštis naujam 2014-2020 

metų finansavimo ES lėšomis laikotarpiui.  

 

Ataskaitiniais metais buvo siekiama įgyvendinti šiuos projektus: 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.);  

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas); 

 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba; 

 Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime.  

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ 

įtrauktas į 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-

014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas“ regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 metų birželio 8 d. 

buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17.  

 

2016 m. gruodžio 22 d Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-905 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ skirtos lėšos iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1609278,82 eurų. 

 

2016-12-27 šiam projektui pasirašyta finansavimo sutartis. Pagal iš Europos sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006 „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ 2016-12-27 sutartį Nr.05.3.2-APVA-R-014-

91-0006/D-188/2016 skirta 2 011 598,52 eurai, iš jų ES struktūrinės paramos fondo lėšos 1 609 278,82 

eurai, t.y. 80 % ir UAB „Utenos vandenys“ lėšos − 402 319,70 eurų, t.y. 20 %. Projekto finansavimo 

pabaiga 2019-07-24. 

Projekto rangos darbams atlikti 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su konkursą 

laimėjusia įmone – UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Sutarties kaina 1955700,00 eurų, darbų pabaiga -  

2019-06-24. 

 

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ 

administravimo, viešinimo, FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų atlikimui su UAB 

„Atamis“ (veikianti jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Pro Bonus“ ir UAB „Tiesa“) 2016-05-27 

sudaryta sutartis Nr. D-195/2016/AT-16AD-937. Sutarties kaina 46600 eurų. 

  

Šiam projektui yra nustatyti stebėsenos rodikliai − prisijungę gyventojai: 544 gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, 634 

gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, 544 papildomi 

gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 634 papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos. Įvykdžius projektą bus sudaryta galimybė ne mažiau 

kaip 259 būstams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 302 būstams prie nuotekų tinklų, kad būtų pasiekti 

nustatyti stebėsenos rodikliai.  

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios šiuo projektu pastatyta 10,63 km vandentiekio ir nuotekų 11,39 km  

tinklų Jasonių kaime bei šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, 

„Vyturėlis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ (žr. 18 pav.).  
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19 pav. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba į Jasonių kaime sodų bendrijose 

 

Pastačius tinklus nuo Utenos miesto iki Jasonių kaimo, ataskaitiniais metais Jasonių gyvenvietei 

geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Utenos miesto, atitinkantis higienos normos HN 27:2017 „Geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. Vykstant tinklų statybos darbams, dalis sodų 

bendrijų gyventojų jau kreipėsi į įmonę ir jiems buvo išduotos prisijungimo sąlygos – 31 vnt.  

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II 

etapas)“ 

Vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių 

k.)“ projektas neapėmė visos teritorijos, kurioje reikalinga nauja infrastruktūra, todėl projektu „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ planuojama 

pastatyti papildomus apie 2,4 km vandentiekio ir apie 2,6 km nuotekų tinklus, 2 nuotekų siurblines 

Jasonių kaime esančiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ bei apie 

0,8 km nuotekų tinklų prijungimui prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros. Bus sudaryta 

galimybė 85 būstams prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Taip pat šiuo projektu planuojama 

inventorizuoti apie 250 km esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos mieste ir rajone bei atlikti jų 

teisinę registraciją.  

2018-11-08 Aplinkos projektų vykdymo agentūra (toliau - APVA) informavo, kad projektas „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ yra įtrauktas į 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnaus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 m. birželio 8 d. buvo 

patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-17 bei 2018 m. spalio 25 d. pakeistas 

Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-50 ir iki 2019 m. kovo 29 d. kviečia pateikti paraišką 

finansavimui gauti. Šiuo metu rengiama paraiška.  

Šiam projektui įgyvendinti numatytos ES fondų lėšos. Bendrosios tinkamos finansuoti projekto išlaidos – 

718 750 eurai be PVM, iš jų ES struktūrinės paramos fondo lėšos – 575 000 eurai be PVM., t. y. 80 %, 

UAB „Utenos vandenys“ lėšos – 143 750 eurų, be PVM. t. y. 20 %. Planuojama projekto finansavimo 

pradžia 2019-05, projekto finansavimo pabaiga 2021-07. 

Įmonė jau yra atlikusi viešuosius pirkimus rangos darbams ir paslaugoms atlikti ir pradėjo vykdyti 

sekančias sutartis: 

1. Sutartis Nr. D-56/2018/TU18-08, pasirašyta 2018-05-21, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ investicinio projekto parengimo 

paslaugos. 

Sutarties kaina: 6 050 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Paslaugos tiekėjas: UAB „Teisa“. 
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Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-05-21. 

Sutarties trukmė – 12 mėnesių. 

 

2. Sutartis Nr. D-71/2018, pasirašyta 2018-06-20, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų 

statyba Jasonių k. Utenos r. FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos. 

Sutarties kaina: 8 000 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Paslaugos tiekėjas: UAB „Pro Bonus“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-06-20. 

Sutarties trukmė – 3 metai. 

 

3. Sutartis Nr. D-17/2018, pasirašyta 2018-03-12, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų 

statyba Jasonių k., Utenos r.“ rangos sutartis. 

Sutarties kaina: 418 070 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Mikludava“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-03-24. 

Darbų pabaiga – 2019-03-24. 

Sutarties trukmė – 26 mėn. 

Šiuo metu vyksta vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto derinimo darbai.  

 

4. Sutartis Nr. D-72/2018, pasirašyta 2018-06-21, projekto „Nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų 

siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. statybos darbai“ rangos sutartis. 

Sutarties kaina: 76 000,00 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: AB „Utenos melioracija“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-06-21. 

Darbų pabaiga – 2019-03-21. 

Sutarties trukmė – 9 mėn. 

Šiuo metu vyksta slėginių nuotekų tinklų statyba. 

 

Projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba" 

 

Siekiant įgyvendinti Projektą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kuriam dar 2007-2013 metų 

laikotarpiu pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „VP3-3.1-AM-01-V 

priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo 

tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ buvo paskirtas, bet dėl užsitęsusių teisminių ginčų, nutrauktas 

finansavimas, vėliau buvo siekiama finansavimo iš 2014-2020 laikotarpio.  

 

2015 metais patvirtinus 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-

013 priemonės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas projektų finansavimo 

sąlygų aprašą Nr. 2, buvo vykdomi paruošiamieji darbai, tikintis finansavimo minėtam projektui.  

 
Paruoštas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“, kurie vadovaujantis Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, 2016 metų vasario 18 d. 

(anksčiau nustatyto termino) buvo pateikti Aplinkos ministerijai pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gerinimas“.  

 

Aplinkos ministerijai, įvertinus investicinį projektą bei projektinį pasiūlymą, 2016 metų gegužės 23 d. Nr. 

D1-371 LR aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
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investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2, kuriame projektui „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“ numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 12 622 605,86 eur, iš jų ES 

struktūrinių fondų lėšos - 10 729 214,98 eur ir UAB „Utenos vandenys“ lėšos - 1 893 390,88 eur.  

 

2016 metais lapkričio 21 d. įmonė pateikė paraišką dėl šio projekto finansavimo įgyvendinančiai 

institucijai – Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir  lapkričio 25 d. kreipėsi į Europos investicijų banką 

(EIB) dėl paskolos gavimo nefinansuojamai iš ES fondų projekto daliai finansuoti. 
 

Įvertinus paraišką, 2016 metų gruodžio 23 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra priėmė sprendimą, kad 

dėl projekto tinkamumo finansuoti, projekto finansavimo sutartis galės būti pasirašoma tik pasirašius 

Europos investicinio banko paskolos lėšų perskolinimo sutartį. 2017-05-10 pasirašyta sutartis Nr. 1S-

11/D-306/2017 tarp Lietuvos finansų ministerijos ir UAB „Utenos vandenys“ dėl 1893390,88 eurų 

paskolos suteikimo. 2018-11-16 pasirašyta projekto finansavimo sutartis su APVA. 
 

Šiam projektui vykdyti ankstesniais ir ataskaitiniais metais buvo vykdomi viešieji pirkimai darbams ir 

paslaugoms atlikti: 

 Projekto administravimo, viešinimo, paraiškos parengimo, PAV procedūrų atlikimo ir techninės 

priežiūros paslaugos. Pirkimo procedūros įvykdytos. 2015-05-19 buvo pasirašyta paslaugų 

teikimo sutartis Nr. D-86/2015/15062 tarp UAB „Utenos vandenys“ ir jungtinės veiklos partnerių 

UAB „Sweco Lietuva“ bei UAB „Nacionalinių projektų rengimas“.  

 Investicijų projekto parengimo paslaugos. Pirkimo procedūros įvykdytos. 2016-01-14 buvo 

pasirašyta investicijų projekto paslaugų sutartis Nr. D6/2016 tarp UAB „Utenos vandenys“ ir 

UAB „Sweco Lietuva“. 

 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangovo parinkimas.  
 

2016 metais vykdant pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, įvertinus pasiūlymus ir 

paskelbus laimėtoją, prasidėjo teisminiai ginčai tarp dviejų tiekėjų dėl laimėtojo, pateikusio ekonomiškai 

naudingesnį pasiūlymą, kainos. Ginčas buvo sprendžiamas teismuose. 

 

UAB „Utenos vandenys“ paskelbdama laimėtoju pasiūlymą, kurio kaina viršijo preliminariai planuotą, 

rėmėsi Viešųjų pirkimų įstatymu bei viešai skelbiamu VPT išaiškinimu, kuriame nurodoma, kad 

Perkančioji organizacija, jei nebuvo nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos pirkimo dokumentuose, gali 

keisti pirkimui skirtų lėšų dydį, esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam rašytiniam pagrindimui, 

kad tiekėjo, pateikusio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kaina yra pagrįsta ir priimtina perkančiajai 

organizacijai, Nepaisant to, po beveik metus trukusių teisminių ginčų Panevėžio apygardos teisme, 

Lietuvos Apeliaciniame teisme bei Lietuvos Aukščiausiame teisme, 2018-05-11 buvo priimtas galutinis 

sprendimas pirkimą nutraukti, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (toliau – LAT) suformavus naują teismų 

praktiką dėl per didelės kainos pasiūlymų vertinimo viešuosiuose pirkimuose. LAT pripažino, kad 

pirkimas negalėjo būti įvykdytas dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlytos 

per didelės pasiūlymo kainos. Tuo pačiu LAT atmetė pirkimą teisme ginčijusio tiekėjo motyvus, kad 

pirkimo sutartis turėjo būti sudaryta su ja, pripažindamas, kad pirkimo sutartis negali būti sudaryta su 

Ieškove, kaip daug mažesnio ekonominio naudingumo pasiūlymą pateikusiu tiekėju, nes tai neatitiktų 

viešųjų pirkimų esmės ir tikslų bei racionalaus lėšų panaudojimo principo. Pirkimas, vykdant teismo 

sprendimą, buvo nutrauktas. 

 

Siekiant kuo greičiau pradėti projekto įgyvendinimą, 2018-05-31 paskelbtas pirkimas pakartotinai, 

minimaliai pakoregavus pirkimo sąlygas pagal pasikeitusį viešųjų pirkimų reglamentavimą, nekeičiant 

kitų pirkimo sąlygų, juolab teismuose buvo konstatuota, kad keliami kvalifikaciniai reikalavimai dėl 

tiekėjų patirties yra teisėti. Tačiau dėl APVA specialistų keliamų papildomų reikalavimų pirkimo 

dokumentams ir užtrukusio jų derininio, pirkimas nutrauktas ir leistas skelbti tik 2018-09-27.   

 

Nepaisant to, kad pirkimo dokumentai buvo suderinti su APVA ir Viešųjų pirkimų tarnyba, paskelbus 

pirkimą, vienas iš konkurso dalyvių kreipėsi į APVA, VPT dėl tariamai netinkamų pirkimo sąlygų, o 

2018-10-12 pateikė ieškinį teismui. Nuo 2018-10-15 teismo sprendimu pirkimo procedūros buvo 
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sustabdytos. 2018-10-18 UAB „Utenos vandenys“ pateikus atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių panaikinimo Lietuvos apeliaciniam teismui, 2018-11-29 buvo priimtas sprendimas panaikinti  

laikinąsias apsaugos priemones. Panevėžio apygardos teismas 2018-12-10 priėmė sprendimą tiekėjo 

ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. 

 

Toliau tęsiant pirkimo procedūras, įvertinus pasiūlymus, laimėtoju pripažinta jungtinės veiklos partnerių 

grupė: WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“. Planuojama 2019 metais pasirašyti sutartį 

ir pradėti vykdyti darbus. 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ 

 

Siekiant įgyvendinti Projektą „Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“, pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ dar 2016 metais buvo parengtas projektinis pasiūlymas ir paraiška, kurie pateikti 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui vertinimui.  
 

2017 m. balandžio 4 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu NR. 51/7S-19 patvirtintas regioninės 

plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

Utenos regiono prioritetinis projektų sąrašas, kuriame įtrauktas projektas  „Geriamojo vandens tiekimo ir 

gerinimo sistemų statyba Medenių kaime" Projekto vertė - 250 000,00 eur, iš jų: 165 289,26 eurai - ES 

lėšos, 84 710,74 eurų - UAB „Utenos vandenys“ lėšos.   
 

2017 m. birželio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta paraiška projektui „Geriamojo vandens 

tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime" finansavimui gauti, kurios vertinimas atliktas 2018-

03-01 ir 2018-03-19 pasirašyta paramos sutartis.  

 

Atlikus viešuosius pirkimus, sudarytos rangos ir paslaugų sutartys: 

1. Sutartis Nr. D-52/2018, pasirašyta 2018-05-08, projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir 

gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ rangos sutartis. 

Sutarties kaina: 205 044,79 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Medeniai“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-05-08. 

Darbų pabaiga – 2019-07-08. 

2. Sutartis Nr. CPO116598, pasirašyta 2018-10-26, projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir 

gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ bendrosios ekspertizės paslaugos 

Sutarties kaina: 876 eurų be PVM.  

 Perkančioji organizacija: UAB „Utenos vandenys“. 

 Rangovas: UAB „Darbasta“. 

Sutarties terminai: 

Darbų pradžia – 2018-10-26 

Šio projekto metu numatoma dalyje Medenių kaimo pakloti naujus (apie 2,3 km) vandentiekio tinklus bei 

pastatyti vandens gerinimo įrenginius, nes tik dalis Medenių kaimo gyventojų (29 būstai) naudojasi 

centralizuotais vandentiekio tinklais, kurie buvo pastatyti 1974-1981 metais ir yra susidėvėję. Šiais 

tinklais gyventojai gauna nepakankamos kokybės vandenį, kuris neatitinka Lietuvos higienos normoje 

HN 24:2017 nustatytų rodiklių: bendroji geležis, drumstumas, nes vanduo tiekiamas tiesiai iš gręžinio, 

nėra vandens gerinimo įrenginių. Apie 14 būstų dėl infrastruktūros nebuvimo visai neturi galimybės 

naudotis centralizuotai tiekiamu vandeniu. Projekto stebėsenos rodiklis - 80 gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra.  

 

Ataskaitiniais metais atlikti projektavimo darbai, gautos projektų ekspertizės, vykdomi statybos darbai. 
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8.4 Planai 2019 metams 

2019 metais svarbiausia užduotis bus sėkmingai vykdyti ES investicinių projektų įgyvendinimą, atliekant 

projektų administravimo, projektų vykdymo bei statybos techninę priežiūrą bei užbaigti 2018 metais 

pradėtus darbus. Taip pat planuojama renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vykdyti vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtrą kaimiškose vietovėse, gyventojams sudaryti prisijungimo prie tinklų galimybę, 

siekti, kad šios paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kuo didesniam gyventojų skaičiui.  
 

2019 biudžetiniais metais įmonė vykdydama vandentiekio ir nuotekų ūkio renovaciją ir plėtrą, planuoja 

tęsti šiuos pagrindinius darbus: 

 užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Pačkėnų kaime bei nuotekų valyklos statybą, 

 užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Antalgės kaime, 

 rekonstruoti nuotekų tinklus ir baigti rekonstruoti vandentiekio tinklus Aušros gatvėje Utenos 

mieste, 

 gyventojams gerinant prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas, numatoma 

pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas,  

 pradėti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą, 

 užbaigti vandentiekio tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statybos darbus Medenių kaime,  

 gauti ES fondų finansavimo lėšų paramą projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)“ ir įsiteisinti nuosavybės teise 

neregistruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, 

 renovuoti vandentiekio tinklus Utenos miete nuo Aukštakalnio g. iki Taikos g. dalies apie 160 m, 

Biliakiemio kaime apie 600 m, Tauragnų mstl. vandentiekio bokštą, 

 suremontuoti Utenos miesto pagrindinės nuotekų siurblinę Nr. 4: sumontuojant naujas grotas, 

nešmenų presus, įrengiant ventiliaciją, patalpų remontą, 

 atlikti Leliūnų miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninį projektą, nustatyti naujos 

nuotekų valyklos našumo poreikį.  

 

Einamaisiais metais bus atnaujinama informacinių technologijų bei elektros įranga, geografinių 

informacinės duomenų bazės programinė įranga, perkami vandens apskaitos skaitikliai, šulinių liukai, 

automobilinis kuras, įrangos atsarginės dalys, remontinės ir technologinės medžiagos ir kt. Dalis lėšų bus 

skiriama darbuotojų sveikatos ir saugos reikmėms, specialiesiems dumblo ir vandens tyrimams, darbo 

įrangos nuomai, inžinerinių topografinių nuotraukų atlikimui, nekilnojamo turto įteisinimui ir kt.  
 

2019 metais tęsiami pagrindiniai įmonės tikslai:    

 kokybiškai, efektyviai ir laiku įsisavinti gautas ES fondų paramos lėšas, sėkmingai vykdant ES 

investicinių projektų įgyvendinimą; 

 sėkmingai įgyvendinti suplanuotus vandentiekio, nuotekų ūkio bei pagalbinių ūkių plėtros, 

atnaujinimo, remonto ir renovacijos darbus;   

 skatinti naujus vartotojus jungtis prie įvairių plėtros etapais pastatytų centralizuotų vandentiekio 

ir nuotekų tinklų; 

 siekti, kad vandentvarkos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kuo didesniam gyventojų 

skaičiui; 

 bendrovės viduje efektyviai darbą organizuoti, vadovaujantis integruotos vadybos sistemos 

standartais. 

 

 

 

UAB „Utenos vandenys“  

gamybos direktorius einantis direktoriaus pareigas                                                        Vytautas Šakėnas 

     


