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Apie įmonę 

Įmonė įsteigta 1973 m. balandžio 1 d., juridinis statusas Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos 

vandenys“ suteiktas 2003 m. kovo 26 d. Įmonės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, 

vadinamas akcijomis. Visos bendrovės akcijos priklauso Utenos rajono savivaldybei. 

 

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

centralizuotas tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Šiai veiklai vykdyti 

įmonei 2015-05-15 Valstybinė kainų ir energetikos komisija išdavė Geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-13 (žiūr. 1 pav.). Atsižvelgiant į suteiktą 

veiklos licenciją, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. TS-228 

UAB „Utenos vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų 

tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.  

 

UAB „Utenos vandenys“ paskirtis yra užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojui mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią 

poveikį aplinkai. Įmonė teikia paslaugas, vadovaudamasi visuotinumo, tęstinumo, 

paslaugų kokybės, prieinamumo ir vartotojų apsaugos principais. 

 

2016 metais UAB „Utenos vandenys“ eksploatavo Utenos miesto ir 32 Utenos rajono kaimo 

gyvenamosios teritorijos vandentvarkos ūkius.  

 

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, Kaniūnų, Klykių ir Vilkablauzdės, Medenių, Pakalnių,  Radeikių, 

Sėlės, Sirutėnų, Vaikutėnų, Velbiškių ir Vilučių kaimuose, naujai pastatytus vandentiekio tinklus 

Kaimynų kaimo ir Šiaudinių kaimo Senojo Kaimo gatvės.  
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1 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų kontrolės tvarkymo veiklos licencija 
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2016 metais bendrovė eksploatavo: 

 33 vandenvietę, kurių bendri ištekliai 18864 m3/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 m3/d; 

 69 artezinius gręžinius;  

 2 vandens rezervuarus; 

 23 vandens bokštus;  

 338,8 km vandentiekio tinklų; 

 220,8 km nuotekų tinklų; 

 58 nuotekų siurblines;  

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

Vyžuonų ir miesteliuose, Antalgės, Ąžuolijos, Jasonių, Kirdeikių, Pačkėnų ir Šiaudinių 

kaimuose, kurių bendras pajėgumas 18883 m3/d. 

 

2016 metų pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis 

Utenos aglomeracijoje naudojosi: Utenos mieste apie 26,7 tūkst. gyventojų (apie 98,2 % nuo 

statistinio gyventojų skaičiaus) bei miesto įmonės ir organizacijos; Utenos priemiesčio 

kaimuose apie 0,4 tūkst. gyventojų (apie 46,3 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus). 

 

UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamose kaimo vietovėse šalto geriamojo vandens 

tiekimo paslaugomis naudojosi apie 5,5 tūkst. gyventojų (apie 67 % nuo statistinio 

gyventojų skaičiaus tose vietovėse) ir apie 2 tūkst. gyventojų naudojosi nuotekų tvarkymo 

paslaugomis (apie 24,6 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus tose vietovėse). 

 

Per 2016 metus visiems vartotojams parduota 2136 tūkst. m3 vandens ir 2261 tūkst. m3 

pašalinta nuotekų.  

Nuo 2011 m. gegužės 25 d. UAB „Utenos vandenys“ yra Jungtinių Tautų Pasaulinio 

susitarimo (angl. Global Compact) narė. Pasaulinio susitarimo tikslas – skatinti įmones veikti 
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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. 

Vadovo žodis 

UAB ,,Utenos vandenys“ vizija yra tapti visame Utenos mieste ir rajone veikiančia, 

visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia įmone, užtikrinančia nepertraukiamą, 

ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriu vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, kurioje gera dirbti. 

 
Įmonė veiklos vykdymui pasitelkia gamtinius resursus – požeminį vandenį, taip pat 

energijos šaltinius, technologijas bei kitas medžiagas ir žaliavas, darančias reikšmingą 

poveikį aplinkai.  

 
UAB „Utenos vandenys“ principinė veiklos nuostata remiasi neigiamo poveikio aplinkai 

mažinimu, naudojant modernias, energiją taupančias ir taršą mažinančias technologijas, 

atnaujinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, laikantis teisinių 

reikalavimų bei skatinant įvairias aplinkosaugines bei socialines iniciatyvas ir diegiant 

priemones.  

 
Įsipareigojame užtikrinti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimus bei veikloje, vadovautis 10 Pasaulinio susitarimo principais visuose 

įmonės funkciniuose lygmenyse.  

 
Šioje socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje pristatome savo veiklas, pasiekimus bei 

planus, įgyvendinant Pasaulinio susitarimo 10 principų, kurie apima žmogaus ir 

darbuotojų teises, aplinkos apsaugą, kovą su korupcija bei įsipareigojame jų laikytis ir 

ateityje. 

UAB „Utenos vandenys“ direktorius  

Adolfas Juršys 
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Žmogaus teisės 

1 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių 

apsaugą savo įtakos sferoje. 

2 principas: Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų. 

 

Kaip įgyvendiname šiuos principus 

UAB „Utenos vandenys“ veiklą – geriamojo vandens gavybą, gerinimą ir tiekimą bei 

nuotekų surinkimą ir valymą – vykdo nepažeisdama Visuotinėje žmogaus teisių 

deklaracijoje numatytų žmogaus teisių.  

Įmonėje dirba darbuotojai bei paslaugos teikiamos abonentams, priskiriamiems prie 

pažeidžiamų visuomenės grupių. 

UAB „Utenos vandenys“ veiklą vykdo remiantis Europos Sąjungos reikalavimais, Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, užsienio valstybių bei panašią veiklą vykdančių organizacijų 

gerąja patirtimi.   

UAB „Utenos vandenys“ įgyvendinama darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 

saugos užtikrinimo sistemos, laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo ir kitų darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktų 

reikalavimų, atsižvelgdama į profesinę riziką ir pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, 

technologijos galimybes, finansinius, veiklos reikalavimus. Įmonė, kaip darbdavys, 

įgyvendina priemones užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Konkretūs reikalavimai 

išdėstyti darbuotojų pareigybių aprašymuose, instrukcijose vykdomi darbuotojų 

instruktavimai ir mokymai.  

Įmonės veikla – geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas bei nuotekų surinkimas 

ir valymas – užtikrina Utenos rajono gyventojų bei veikiančių įmonių teisę į kokybišką bei 

teisinius reikalavimus tenkinantį geriamąjį vandenį bei tinkamą ir aplinkos neteršiantį 

nuotekų surinkimą.  

UAB „Utenos vandenys“ bendradarbiauja su Utenos rajono savivaldybe bei kitomis 

valstybinėmis, viešosiomis bei privačiomis organizacijomis, vietos bendruomene, derina su 

jais reikšmingus veiklos, technologinius ar infrastruktūros pasikeitimus.   
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Mūsų pasiekimai 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 

pobūdį, bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. 2015 m. 33 

darbuotojai apmokyti darbų saugos klausimais, įvairiuose seminaruose kvalifikaciją kėlė 

52 darbuotojai.  

 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 

pobūdį, bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai.  

2016 metais: 

 35 darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, 

 18 darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, apmokyti mokymo įstaigose darbuotojų 

saugos ir sveikatos klausimais pagal įvairias mokymo programas,  

 24 vandentiekio ūkio darbuotojai apmokyti pagal higienos įgūdžių mokymo programą, 

 122 darbuotojai apmokyti pagal civilinės saugos patvirtintą mokymo programą, 

 7 darbuotojai dalyvavo civilinės saugos stalo pratybose „Nuotekų siurblinės Nr. 1 Utenoje 

įrengimų pasėmimas“. 

 

2015 m. nepavyko išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. UAB „Utenos vandenys“ įvyko 

vienas lengvas nelaimingas atsitikimas, kurio tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojas 

pažeidė  teisės aktų reikalavimus. Panašiems įvykiams išvengti ateityje, buvo parengtas 

prevencinių priemonių planas ir jis įvykdytas.  

 

2015 m. darbuotojai buvo mokomi ir įmonės viduje. 117 darbuotojų apmokyti pagal 

Civilinės saugos mokymo programą, 106 darbuotojai - pagal Darbuotojų mokymo 

gaisrinės saugos klausimais programą. 

2015 m. buvo suorganizuoti šviečiamieji renginiai:  

 Suorganizuotos 5 švietėjiško pobūdžio ekskursijos Utenos miesto mokyklų 

moksleiviams ir Utenos kolegijos studentams. Moksleiviai ir studentai buvo 

supažindinti su įmonės istorija, vandens gavybos, gerinimo bei tiekimo procesu, 

nuotekų surinkimo ir valymo procesu, geriamojo vandens kokybės rodikliais jų 

nustatymo būdais, geriamojo vandens naudojimu. 
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 Bendrovės atstovas dalyvavo Vaikų darželyje „Saulutė“ Žemės dienos paminėjime, 

kuriame pasakojo apie geriamojo vandens kelią Utenos mieste, apie vandens naudą 

vaikams ir visai žmonijai. 

 

Parengti 4 straipsniai apie UAB „Utenos vandenys“ veiklą, tiekiamo vartotojams vandens 

kokybę, vartojimo ypatumus, plėtrą, prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų 

galimybes bei tvarką. Straipsniai atspausdinti vietinėje spaudoje „Utenos, diena“ bei  

Utenos apskrities žinios.  

 

UAB „Utenos vandenys“ kartu su Lietuvos vandens teikėjų asociacija ir su Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimų centru 2016 metais suorganizavo šalies moksleivių plakatų 

konkursą „Vanduo: vartok ir saugok“.  Konkurso tikslas – ugdyti jaunimo aplinkosaugines 

nuostatas. Kursui pateikta 90 plakatų. Konkurso nugalėtojams apdovanoti skirtas 200 eur 

prizinis fondas. 

 

UAB „Utenos vandenys“ bendradarbiavo su Vilniaus Gedimino technikos universitetu 

(VGTU), Vilniaus universitetu (VU), Lietuvos žemės ūkio universitetu (LŽŪU), Kauno 

technologijos universitetu (KTU), Utenos kolegija, vykdant mokslinius tyrimus susijusius 

su nuotekų valymu, dumblo apdorojimu, bei organizuojant studentų praktikų atlikimą 17 

studentams. 

 

Mūsų planai kitiems metams 

UAB “Utenos vandenys” numato vykdyti darbuotojų mokymus darbų saugos ir sveikatos 

klausimais, toliau organizuoti šviečiamuosius renginius darbuotojams ir klientams, 

atgaivinti tradiciją organizuoti darbuotojų bei jų šeimos narių neformalius laisvalaikio 

renginius ar pramogas, siekiant stiprinti komandinę įmonės darbuotojų dvasią bei sudaryti 

galimybes atsiskleisti kitiems darbuotojų įgūdžiams ar talentams. 

Įmonė numato skleisti bei įgyvendinti žmogaus teisių nepažeidžiančią veiklą nuo 

strateginio iki operatyvinio lygmens. Darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su abonentais, 

tiekėjų ar kitų organizacijų atstovais, bus skatinami elgtis etiškai ir gerbti žmones, 
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neatsižvelgiant į jų lytį, kalbą, religiją, politinius ryšius, pilietybę, amžių, išsimokslinimą, 

sveikatą ir šeiminę padėtį. 

Darbuotojų teisės 

3 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į 

veiksmingas bendras derybas; 

4 principas: Siekiama panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą; 

5 principas: Siekiama panaikinti vaikų darbą; 

6 principas: Siekiama panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija. 

 

Kaip įgyvendiname šiuos principus 

UAB „Utenos vandenys“ dirba aukštos kvalifikacijos specialistai ir kiti darbuotojai, iš 

kurių net 62,4 % įmonėje dirba daugiau kaip 15 metų. Darbuotojų vidutinis amžius – 50,4 

metai. 

Įmonėje darbo valandos, darbo grafikų sudarymas ir kitos sąlygos yra nustatytos „Darbo 

tvarkos taisyklėse“, su kuriomis supažindinti visi dirbantys darbuotojai.  

Technologinių procesų modernizavimas, naujų diegimas leidžia optimizuoti darbuotojų 

skaičių, sumažinti neigiamo poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai riziką.  

Įmonėje nuolat vykdomi esamų bei naujai priimtų darbuotojų instruktavimai bei mokymai 

darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinėmis ir technologinėmis temomis, kvalifikacijos 

tobulinimas išorės mokymo organizacijose bei sudarant galimybes mokytis darbo vietoje.  

Įmonėje nuo 1973 m. veikia darbuotojų profesinė sąjunga, suteikianti darbuotojams 

galimybes ir teises pasirašyti kolektyvinę sutartį bei ginti savo teisėtus interesus. 

Kolektyvinė sutartis atnaujinama kas 4 metai, o esant poreikiui koreguojama. Kolektyvinė 

sutartis buvo koreguota ataskaitiniais metais, įtraukiant profkomiteto, atstovaujančio 

profsąjungos narius, pasiūlytas nuostatas. 

Potencialūs bei esami darbuotojai nėra diskriminuojami rasės, religijos ar kitu pagrindu. 

Įmonė yra linkusi darbuotojams mokėti tokius atlyginimus, kurie užtikrintų padorią 

gyvenimo kokybę. Vidutinis mėnesinis atlyginimas yra didesnis nei šalies statistinis 
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vidutinis atlyginimas. Darbuotojai turi galimybę gauti vienkartinę socialinę pašalpą. 

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį yra nuolat viešinama UAB „Utenos 

vandenų“ internetinėje svetainėje.  

 

Mūsų pasiekimai 

UAB „Utenos vandenys“ dirba 129 darbuotojai. Ataskaitiniais metais darbuotojų skaičius 

nesikeitė. Išlaikomi aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojai.  

Visi specialistai, privalantys atestuotis, sėkmingai įvykdė kvalifikacinius reikalavimus bei 

buvo atestuoti. 

2016 m. įmonė nėra sulaukusi skundų dėl darbuotojų ar kitų žmonių grupių darbo, 

profesinių, ekonominių, pilietinių, socialinių ar kultūrinių teisių ir/ar interesų pažeidimų. 

Šiais metais įmonėje nebuvo įdarbinti asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus. Įmonėje 

darbuotojai nedirba darbo, kuris galėjo būti išreikalautas prievarta, grasinant 

nuobaudomis ar nesutinkant savo valia.  

 

Mūsų planai kitiems metams 

Įmonės vadovybė skatins visų lygių darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklos tobulinimą, 

įtraukiant į reikšmingų sprendimų priėmimą, skatinant teikti pasiūlymus ar skundus, 

užtikrinant informacijos sklaidą bei komunikaciją. 

Didelis dėmesys bus skiriamas socialinių, aplinkosauginių bei kokybinių reikalavimų ir 

principų įgyvendinimui kasdieninėje įmonės veikloje.  

Numatyta atlikti darbuotojų apklausą, siekiant įvertinti jų pasitenkinimą darbu bei darbo 

aplinka.  

Toliau laikytis Darbuotojų teisės srities nuostatų.  

Aplinkos apsauga 

7 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, 

užtikrinančias aplinkos apsaugą; 

8 principas: Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti; 
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9 principas: Skatintų aplinkai palankių technologijų vystimąsi ir paplitimą. 

 

Kaip įgyvendiname šiuos principus 

UAB „Utenos vandenys“ veikla yra tiesiogiai susijusi su poveikiu aplinkai ir gamtai, todėl 

aplinkosaugos sritis yra labai svarbi. Įmonės veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos teisės aktai, standartai bei kiti reikalavimai.  

 

Įmonės darbuotojai siekia saugoti aplinką, tausoti gamtinius išteklius, savo veikla 

nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų. UAB „Utenos vandenys“ stengiasi 

rūpintis aplinkos apsauga kasdieninėje veikloje, pradedant nuo smulkmenų. Darbuotojai 

skatinami taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, kurą, kanceliarines ar darbo 

priemones. 

 

Įmonė nuolat kontroliuoja į atvirus vandens telkinius išleidžiamų išvalytų nuotekų 

kokybę, todėl vykdo abonentų – pramonės įmonių – padidintos taršos nuotekų, leidžiamų 

į nuotekų tinklus, užterštumo kontrolę. Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas 

utilizuojamas vadovaujantis “Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui 

reikalavimais” LAND 20-2005 nustatyta tvarka. 

 

Įmonės vykdoma veikla, naudojant modernias, energiją taupančias ir taršą mažinančias 

technologijas, nukreipta galimo neigiamo poveikio aplinkai sumažinimui. 

Įmonė daug dėmesio skiria vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai bei renovacijai, 

prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygų gyventojams gerinimui, kaimo 

gyventojams tiekiamo vandens kokybės gerinimui.  

 

Technologinių procesų modernizavimas, naujų diegimas leidžia sumažinti neigiamo 

poveikio aplinkai riziką. Pagal finansines galimybes įmonė siekia atnaujinti vandens 

gavybos, tiekimo ir nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą bei technologinius 
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įrenginius. UAB „Utenos vandenys“ kartu su aukštosiomis mokyklomis vykdydama 

mokslinius tyrimus, siekia diegti technologines naujoves, tobulinti esamus procesus.  

 

Technologiniuose procesuose bei kitoje veikloje siekia naudoti aplinkai mažiausiai 

kenksmingas medžiagas, žaliavas, surinkti susidariusias atliekas bei perduoti jas 

utilizavimui ar antriniam perdirbimui.   

 

Siekiant mažinti CO kiekio išmetimą, ataskaitiniais metais atnaujintas automobilių parkas, 

įsigijo 3 naujus automobilius, reguliariai atliekamas techninis aptarnavimas bei priežiūra.  

Nuotekų valykloje susidaręs dumblas pūdomas metatankuose. Šio proceso metu 

išsiskirusios biodujos naudojamos elektros ir šiluminės energijos gamybai. Išgaunama 

energija panaudojama valyklos reikmėms.   

Įmonė yra pasirašiusi laisvanorišką „Žaliąjį protokolą“, kuriuo įsipareigoja prisidėti prie 

„žalesnio“ pasaulio – pritaria energijos tausojimo idėjoms, skatinančioms racionalų 

elektros energijos vartojimą ir siekia jas taikyti praktikoje.  

 

Mūsų pasiekimai 

2016 metais įmonė 1,3 mln. €  nuosavų lėšų investavo į ilgalaikio turto atstatymą ir 

įsigijimą: 677,8 tūkst. € vandentiekio ir nuotekų tinklams, 105,1 tūkst. € naujiems 

gręžiniams Kuktiškių, Medenių, Kaliekių vandenvietėse, 158,6 tūkst. € pagrindinės Utenos 

miesto siurblinės, Utenos nuotekų valyklos ir Pačkėnų nuotekų siurblinės siurblių 

pakeitimui, 33,4 tūkst. € įmonės gerbūvio darbams atlikti, 41,5 tūkst. € įmonės pastatų 

stogų remontui įvairiuose įmonės objektuose, 50,1 tūkst. € automatikos energetinio ūkio 

atnaujinimui, 250 tūkst. € administracinio pastato apšiltinimui ir atnaujinimui, 0,23 tūkst. € 

investuota kitiems įvairiems įrengimams ir technikai. 

 

Ūkio būdu už 63,1 tūkst. € įmonės darbuotojai atliko įvairių remonto darbų: remontavo ir 

statė vandentiekio ir nuotekų tinklus, keitė hidrantus, šulinių liukus ir dangčius, 

remontavo siurblius, tvarkė energetikos ir pagalbinį ūkį.   
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Gerindama paslaugų prieinamumą ir kokybę, bendrovė investuoja nuosavas lėšas į 

vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją, statybą, įrengimų modernizaciją ir atnaujinimą.  

Siekdama gyventojams sudaryti palankias prisijungimo sąlygas prie centralizuotų tinklų, 

pastatytų ankstesniais dešimtmečiais, bendrovė ataskaitiniais metais pastatė vandentiekio 

ir nuotekų tinklų už 80,6 tūkst. €. Rangovas UAB „Alsuva“ pagal 2016-06-17 rangos sutartį 

Nr. D-101 ataskaitiniais metais pastatė 595 m vandentiekio ir 803 m nuotekų tinklų iki 

privačios nuosavybės žemės sklypų ribos. Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklai pastatyti K. 

Ladygos, Palijoniškio, Pušynėlio, Šiaurės, Viešos gatvėse Utenos mieste, Leliūnų miestelyje 

Liepų gatvėje. 

 

Mažesnės apimties tinklų statybos darbus įmonės darbuotojai atlieka ūkio būdu. 

Ataskaitiniais metais  pastatė 604 m vandentiekio tinklų Daugailių miestelyje Indrajos ir 

Ežero gatvėse, Leliūnų miestelyje Ežero gatvėje, Pakalnių kaime Kalno gatvėje ir 70 m 

nuotekų tinklų Utenos mieste Liepų, Mindaugo, Papievių, Rasos gatvėse. 

 

Infrastruktūros plėtros tąsai Daugailių miestelyje AB „Utenos melioracija“ uždaru kasimo 

būdu pastatė vandentiekio tinklų perėjimą per magistralinį kelią  A6, 

jungiantį Kauną ir Daugpilį. Pagal 2016-05-05 rangos sutartį Nr. D-83 „Vandentiekio linijos 

projektavimas ir statybos darbai Utenos r., 

Daugailių m.“ atliktų darbų vertė 9,4 tūkst. 

€. 
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16 pav. J. Basanavičiaus gatvėje renovuojami seni vandentiekio tinklai, kameroje 

montuojama nauja uždaromoji armatūra 

 

Dėl pasenusių vandentiekio ir nuotekų tinklų ir susiklosčiusių aplinkybių renovuojami 

seni tinklai. Utenos mieste pastačius naują kelią, Vaižganto gatvės tęsinį, nekokybiškus, 

1975 metais statytus į pramonės rajoną vandentiekio ir nuotekų tinklus, reikėjo 

rekonstruoti (žr. 16 pav.). Pagal 2015-11-17 rangos sutartį Nr. D-220 su AB „Utenos 

melioracija“ įgyvendintas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija 

Vaižganto ir J. Basanavičiaus gatvėse“. Renovuota 980 m vandentiekio ir 680 m nuotekų 

tinklų, atliktų darbų vertė 448,5 tūkst. €. 

 

Renovuoti seni vandentiekio tinklai Pievų ir Vaižganto gatvėse, tiekiantys geriamąjį į 

vandenį į AB „Utenos trikotažas“. Pagal su AB „Utenos melioracija“ 2016-06-13 pasirašytą 

rangos sutartį Nr. D-99 „Vandentiekio linijos renovacija Vaižganto g.“ renovuota 280 m, 

atliktų darbų vertė 30,0 tūkst. € ir pagal 2016-05-30 rangos sutartį Nr. D-96 „Vandentiekio 

linijos renovacija Pievų g.“ renovuota 538 m, atliktų darbų vertė 57,0 tūkst. €.  

 

Pagal rangos sutartį 2016-05-17 Nr. D-92 pasirašytą su UAB „Panevėžio ryšiu statyba“ 

atlikta vandentiekio tinklų renovacija Aušros gatvėje už 9,4 tūkst. €. Renovuota 150 m 

vandentiekio tinklų. 

 

Pagal 2016-05-16 rangos sutartį  Nr. D-90 „Vandentiekio renovacija Kudirkos g.“ renovuota 

100 m, atliktų darbų vertė 5,1 tūkst. € ir pagal 2016-05-16 rangos sutartį Nr. D-89 

„Vandentiekio renovacija Vaižganto g.“ renovuota 105 m, atliktų darbų vertė 6,2 tūkst. €. 

Šiuos darbus atliko UAB „Alsuva“.  

 

Dėl nekokybiškų nuotekų tinklų Utenos miesto Aukštakalnio, Aušros, S. Dariaus ir S. 

Girėno, Smėlio, Taikos gatvėse pasitaikydavo dažni vamzdyno užsikimšimai. Šiose vietose 
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rangovas AB „Utenos melioracija“ atstatė 265 m nuotekų tinklų, atliktų darbų vertė – 30,8 

tūkst. €. 

 

Likusios vandentiekio ir nuotekų tinklų 0,8 tūkst. € investicijos panaudotos šulinių 

atstatymui A. Baranausko, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėse., Utenio aikštėje. 

Ataskaitiniais metais pradėti nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiaudinių kaime 

darbai, t. y. naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybos darbai. Šiems 

darbams atlikti, ataskaitiniais metais sudarytos ir pradėtos vykdyti dvi rangos sutartys: 

 Nuotekų tinklų statybos Šiaudinių kaime Utenos rajone darbai. Rangovas - AB 

"Utenos melioracija", sutartis sudaryta 2016-06-28, sutarties vertė - 157 tūkst. €. 

 Nuotekų valyklos Šiaudinių kaime rekonstrukcijos darbai. Rangovas - UAB "August 

ir KO", sutartis sudaryta 2016-08-09, sutarties vertė - 110,5 tūkst. €.  

Planuojama darbus pabaigti einamųjų metų vasarą.  

 

Ataskaitiniais metais įmonės darbuotojai daug dėmesio skyrė ankstesniais metais 

įgyvendintų projektų FAS sutartyse numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui: 

 Atliko vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą gyventojams, savo jėgomis 

pasistačiusiems vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus. 

 Seniūnijų seniūnus reguliariai informavo apie gyventojus, kurie dar nėra prisijungę 

prie naujai pastatytų vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų. 

Laikraščiuose „Utenis“, „Utenos diena“ ir „Utenos apskrities žinios“ buvo paskelbtas 

straipsnis „Būkim sąmoningi, galvokime apie mus supančią aplinką“, skatinantis 

gyventojus jungtis prie naujai pastatytų tinklų. 

 UAB „Utenos vandenys“ internetinėje svetainėje gyventojus  informavo apie 

įgyvendinamus projektus: http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-

projektai.html. 

 

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.  
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Ataskaitiniais metais buvo siekiama pradėti įgyvendinti tris projektus: 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių 

k.);  

 Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba; 

 Vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime.  

 

Dar 2015 metais, LR Aplinkos ministrui 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-R-014 priemonės 

"Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, buvo ruošiamas 

investicinis projektas bei projektiniai pasiūlymai projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.). 

 

2016 m. sausio 28 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-4 pritarė 

paraiškos teikimui iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui 

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

bei įpareigojo UAB "Utenos vandenys" vykdyti visas su šiuo projekto įgyvendinimu 

susijusias veiklas.  

 

Ataskaitiniais metais buvo paruoštas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas ir 

2016 metų kovo 23 d. buvo pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Utenos apskrities skyriui. Projektas buvo įvertintas ir 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.  
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Įmonė sėkmingai įvykdė viešuosius pirkimus rangos darbams ir paslaugoms įsigyti ir 

ataskaitinių metų spalio 20 d. pateikė paraišką dėl šio projekto finansavimo 

įgyvendinančiai institucijai – Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Šiai agentūrai atlikus 

įvykdytų viešųjų pirkimų patikrinimus ir gavus pritarimą, 2016 m. gruodžio 16 d. sudaryta 

rangos darbų sutartis su konkursą laimėjusia įmone – UAB "Panevėžio ryšių statyba", kuri 

atliks projektavimo ir statybos darbus. Sutarties kaina 1955700 eurų. Darbus planuojama 

baigti 2018 metų pabaigoje. 

 

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 – 1.609.278,82 eur. 

 

Ataskaitiniais metais 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 2018-12-

27. 

 

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 46 600 eurų. 
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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, ataskaitiniais metais 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 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.  
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Ataskaitiniais 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. Ataskaitiniais metais tokia sutartis nebuvo pasirašyta. 

 

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 statyba. Pirkimo procedūros vykdomos. 2016-12-

29 atplėšti vokai su techniniais pasiūlymais, vyksta pasiūlymų vertinimas. 

 

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“ ataskaitiniais metais buvo parengtas projektinis 

pasiūlymas ir paraiška, kurie 2016  metų rugsėjo 26 d. buvo pateikti Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui vertinimui.  
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Šiuo projektu numatoma Medenių kaime pakloti dalį naujų vandentiekio tinklų bei 

pastatyti vandens gerinimo įrenginius. Dalis Medenių kaimo gyventojų (29 būstai) 

naudojasi centralizuotais vandentiekio tinklais, kurie buvo pastatyti 1974-1981 metais ir 

yra susidėvėję. Šiais tinklais gyventojai centralizuotai gauna vandenį, kuris neatitinka 

Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 nustatytų reikalavimų šiems rodikliams: bendrajai 

geležiai, drumstumui. Vanduo tiekiamas tiesiai iš gręžinio, nėra vandens gerinimo 

įrenginių. Įgyvendinus šį projektą būtų sudaryta galimybė Utenos rajono Medenių kaimo 

gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos bei gauti kokybišką 

geriamojo vandens tiekimo paslaugą.  

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities 

skyriaus specialistai 2016 metų lapkričio 11 d. teigiamai įvertino šio projektinio pasiūlymo 

administracinę atitiktį, o gruodžio 23 d. – atitiktį bendriesiems tinkamumo reikalavimams. 

Einamaisiais metais 2017 metų sausio 13 d. gautas patvirtinimas, kad projektinis 

pasiūlymas atitinka visus administracinės atitikties, bendruosius tinkamumo reikalavimus 

bei naudos ir kokybės vertinimo nustatytus reikalavimus. Projektinis pasiūlymas 

perduotas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės 

vertinimui. 

Ataskaitiniais metais įmonėje vyko išorės auditas vadybos sistemų priežiūrai bei 

tobulinimui užtikrinti bei įvertinti procesų atitikčiai ISO 14001:2004 ir ISO 9001:2008 

reikalavimams. Audito metu pateiktas pastebėjimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

gaisrinės saugos reikalavimų tobulinimo bei penkios gerinimo galimybės susijusios su 

aplinkos aspektų vertinimu, vadovybės analize.  

 

Įsigaliojus naujoms ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų redakcijoms pereinamuoju 

laikotarpiu rekomenduota suplanuoti vadybos sistemos vidaus auditą ir atlikti detalią 

atotrūkio analizę naujų standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 atžvilgiu, nusistatyti 

prioritetus ir parengti naujųjų standartų reikalavimų įgyvendinimo planą. Įgyvendinti 

suplanuotus veiksmus. Apmokyti vidaus auditorius atlikti auditus, taikant naujosiose 
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standartų redakcijose apibrėžtus kriterijus. Ataskaitiniais metais rekomendacijos pradėtos 

vykdyti. 

 

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.  

 

UAB „Utenos vandenys“ yra prisijungusi prie ES fondų lėšų naudojimo skaidrumo 

iniciatyvos „Jonvabaliai“. Užpildžius deklaracijas ir pateikus informaciją apie įgyvendintus 

projektus, už rezultatus įmonei suteikti penki jonvabalio ženklai - skaidrumo iniciatyvos 

simboliai. Skaidrumas atsiranda tuomet, kai visa aktuali informacija yra prieinama ir 

suprantama visuomenei, kai atvirai skelbiama informacija apie veiklą ir prisiimami 

įsipareigojimai atsiskaityti visuomenei. Skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“ – tai pagalba 

projektų vykdytojams, siekiantiems didesnio skaidrumo ES fondų lėšų naudojimo srityje. 

 

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 sprendimu Nr. TS-228 UAB „Utenos 

vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju 

Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.  

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

 

 Leidimai nuotekų valyklų eksploatacijai: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimai Nr. TU(2)-26 , Nr. TU(2)-29, TU(2)-32, TU(2)-38  ir Taršos leidimai Nr. TL-

U.4-6/2014, Nr. TL-U.4-5/2014, Nr. TL-U.4-4/2014, Nr. TL-U.4-7/2014.  

 

 Standartų ISO 1400:2004 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo 

gairės" ir LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" 

sertifikatai. 

 

Ataskaitiniais metais gauti veiklos leidimai: 

 

 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“.  

 

 Taršos leidimas Nr. TL-U.4-14/2016 Ąžuolijos aglomeracijos rekonstruotiems 

nuotekų valymo įrenginiams eksploatuoti. Leidimas gautas vadovaujantis Aplinkos 

ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 

taisyklių patvirtinimo“. 
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Antrus metus iš eilės UAB „Utenos vandenys“ suteiktas „Gazėlės“, sparčiausiai augančios 

bendrovės titulas. Šiemet į 2016-ųjų „Metų gazelės“ titulą pretendavo arti 4000 įmonių. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo projektą jau keturioliktus metus tęsia „Verslo žinios“ kartu su 

partneriais.  

Mūsų planai kitiems metams 

2017 metais svarbiausia užduotis bus sėkmingai vykdyti ES investicinių projektų 

įgyvendinimą, atliekant projektų administravimo, projektų vykdymo bei statybos techninę 

priežiūrą. 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.  

 

2017 biudžetiniais metais įmonės reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plane 

investicijoms ir ilgalaikio turto atstatymui numatoma panaudoti apie 3 672,8 tūkst. € 

įmonės lėšų. 

       

Vandentiekio ir nuotekų ūkio remontui ir plėtrai  įmonė planuoja skirti 2393,1 tūkst. € ir 

atlikti šiuos darbus: 

 Gyventojams gerinant prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas 

numatoma pastatyti apie 370 m vandentiekio ir apie 110 m nuotekų tinklų Utenos 

miesto Paupio, Šaltinių, Ąžuolijos gatvėse, Pakalnių k. Žvejų gatvėje, Šiaudinių k. 

Senojo kaimo gatvėje ir atšakas numatytose asfaltuoti gatvėse: Daržų, Alyvų, 

Grybelių, Jaunystės, Pakalnės, Gedimino, Kovo 11-osios gatvėse. 

 Numatoma renovuoti apie 800 m nuotekų tinklų Utenos mieste J. Basanavičiaus, 

Užpalių, Smėlio, Taikos, Utenio, Vaižganto gatvėse, Saldutiškio miestelyje Ūniškių 

gatvėje.  

 Pastovaus ir tolygaus geriamojo vandens tiekimui užtikrinti, Kaliekių ir Velbiškių 

vandenvietėse numatoma išgręžti po gręžinį.  
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 Šiuo metu rekonstruojamai Utenos miesto dailės mokykla, kuriai suteikta kultūros 

paveldo statusas, geriamasis vanduo tiekiamas nepatikimais vamzdynais, einančias 

kiemais. Mokyklą planuojama aprūpinti vandeniu nuo naujų vandentiekio tinklų, 

pastatytų ES finansuojamos plėtros metu. Tam numatoma pastatyti apie 110 m 

vandentiekio tinklų.  

 Einamaisiais metais numatoma pradėti statyti nuotekų tinklus Antalgės kaime 

Ežero, Kaštonų, Žvejų gatvėse, Pačkėnų kaime bei naują nuotekų valyklą Pačkėnų 

kaime.  

 Dėl prastos vamzdynų būklės numatoma rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų 

tinklus Aušros gatvėje Utenos mieste.  

 

Kompiuterinio tinklo modernizavimui ir priežiūrai numatoma skirti 23,6 tūkst. €. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų GIS duomenų bazės programos atnaujinimui ir tinklo 

klientų prisijungimo licencijos prie operacinės sistemos pirkimui numatoma 20,3 tūkst. €. 

 

Likusiomis lėšomis bus 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.  

 

2017 metais pagrindiniai įmonės tikslai bus:    

 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 įvairia plėtros etapais pastatytų centralizuotų 

vandentiekio ir nuotekų tinklų; 

 siekti, kad vandentvarkos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kuo didesniam 

gyventojų skaičiui 
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 bendrovės viduje efektyviai darbą organizuoti, vadovaujantis integruotos vadybos 

sistemos standartais. 

 

Kova su korupcija 

10 principas: Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe 

papirkinėjimą ir kyšininkavimą) 

Kaip įgyvendiname šiuos principus 

UAB „Utenos vandenys“ laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų bei sąžiningo verslo 

principų.   

 

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymų bei įmonėje patvirtinta Viešųjų pirkimų tvarka. Viešieji pirkimai 

vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Dalyvaujantys 

šiuose procesuose atsakingi asmenys pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 

pasižadėjimus. 

Įmonė palaiko principą kovoti prieš bet kokios formos korupciją, kyšininkavimą bei 

papirkinėjimą, asmeninės naudos siekimą naudojantis tarnybine padėtimi, interesų 

konfliktus. 

 

UAB „Utenos vandenys“ darbuotojai laikosi komercinių paslapčių naudojimo, saugojimo 

ir atskleidimo reikalavimų. Įmonėje užtikrinama asmens duomenų apsauga, diegiant 

informacines technologijas bei nusimatant kitas saugos priemones. Direktoriaus įsakymu 

patvirtinta Nenumatytų situacijų valdymo grupė.  

 

Mūsų pasiekimai 

Ataskaitiniais metais įmonėje, vidaus auditų metu, buvo patikrinta kaip tęstinai  

įgyvendinama įmonės korupcijos prevencijos programa. Atlikto audito metu nustatyta, 
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kad korupcinių apraiškų tiek įmonės viduje, tiek iš išorės nebuvo gauta, todėl nebuvo 

poreikio rengti naujos korupcijos prevencijos programos. 

 

2016 metais naujai priimti darbuotojai, kurie tiesiogiai dirba su konfidencialia informacija, 

supažindinami su UAB „Utenos vandenys“ asmens duomenų saugos nuostatais ir 

informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų reikalavimais. 

 

Siekiant tinkamai įgyvendinti su asmens ir informacine duomenų sauga susijusias 

nuostatas, bendrovėje 2016 metais buvo peržiūrėti UAB „Utenos vandenys“ asmens 

duomenų saugos ir informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų reikalavimai. 

 

Mūsų planai kitiems metams 

2017 metais pagal poreikį (po vidaus ir išorės auditų pateiktų pastabų) kurti naują įmonės 

korupcijos prevencijos programą, kurioje turėtų būti akcentuojamas bendradarbiavimas su 

Utenos rajono savivaldybe ir kitomis institucijomis korupcijos prevencijos klausimais. 


