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Vandentvarkos infrastruktūra pasieks Jasonis 

 

LR Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas įpareigoja siekti, kad 95 % viešojo vandens tiekimo 
teritorijos gyventojams būtų suteikta galimybė naudotis vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugomis. 
Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatytos 
viešojo vandens tiekimo teritorijos su vandentvarkos infrastruktūros sprendiniais. Jų įgyvendinimas numatytas 
per tris etapus: I – iki 2015 metų, II – iki 2020 m, III – po 2020 m. Planas 2011 metų rugsėjo 29 dieną buvo 
patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-318. Šio plano tikslams pasiekti reikalingos 
daugiau kaip 100 mln. eur viršijančios investicijos. Numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti be Europos 
Sąjungos fondų paramos. UAB „Utenos vandenys“ dar 2012 metais kreipėsi į Aplinkos ministeriją, pateikdama 
sąrašą 14 gyvenamųjų teritorijų Utenos rajone, kuriose tikslinga vystyti vandentvarkos infrastruktūrą, 
pasitelkiant ES fondų lėšas. Deja, iki šiol finansavimas nebuvo skirtas.  

Prasidėjus pasiruošimui 2014-2020 metų finansavimo iš Europos Sąjungos fondų etapui, buvo svarstomi 
prioritetai, kuriais remiantis bus atrenkami finansuojami projektai. Šiame laikotarpyje planuota skirti ES 
investicijas kaimo vietovėms, kuriose gyventojų skaičius yra nuo 200 iki 2000. Tačiau kilo daug diskusijų, kur 
tikslinga ir racionalu įrengti arba plėtoti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, statyti vandens gerinimo 
ir nuotekų valymo įrenginius. Kaimo vietovių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, 
statyta dar sovietmečiu bei ilgą laiką priklausiusi kolūkiams, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, atiteko 
žmonių grupėms, kurios nebuvo pajėgios atstatyti griūnantį turtą. Ilgainiui nusidėvėjusi infrastruktūra buvo 
perduota eksploatuoti UAB „Utenos vandenys“. Šiai infrastruktūrai atstatyti reikalingos didžiulės investicijos, 
tuo tarpu, vartotojų skaičius kaimuose mažėja, todėl investicijos tampa ekonomiškai neatsiperkančios. 
Nepaisant to, kaimų gyventojai turi teisę gauti kokybišką geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas.  

Siekiant, kad ES lėšos būtų panaudotos kuo racionaliau bei jų naudą pajustų kuo daugiau gyventojų, 
planuojamiems projektams buvo nustatyti ekonominiai atrankos kriterijai, kurių daugelis kaimų Utenos rajone 
neatitiko.  

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,  UAB "Utenos vandenys" gavo 
kvietimą teikti vieną projektinį pasiūlymą. Įvertinus finansavimo sąlygas, reikalavimus, keliamus 
planuojamiems finansuoti projektams, bei Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiajame plane numatytus sprendinius buvo priimtas sprendimas teikti projektinį pasiūlymą dėl 
finansavimo gavimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone 
(Jasonių k.)". 

Jasonių kaime tik maža dalis gyventojų turi galimybę naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugomis. Jiems šiuo metu tiekiamas geriamas vanduo iš vietinės vandenvietės. Didžioji dalis kaimo 
gyventojų bei šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Vyturėlis“, 
„Dobilas“, „Grybeliai“ gyvenantys gyventojai neturi galimybės gauti centralizuotai tiekiamą vandenį bei 
nuotekų tvarkymo paslaugą. Pagal Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano nuostatas Jasonių kaime naują vandentvarkos inftrastruktūrą buvo 
planuota pastatyti iki 2015 metų I prioritetu, tačiau nesant finansavimui iki šiol nebuvo įgyvendinta. Šiuo 
projektu planuojami nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Jasonių kaime bei šiame kaime esančiose šešiose 
sodų bendrijose, kur yra susiformavusios gyvenamos teritorijos. Ši infrastruktūra būtų sujungta su Utenos 
miesto vandentvarkos infrastruktūra. 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. 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.  

Paruoštas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas 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. Šiame sąraše numatyta preliminari projekto 
tinkamų finansuoti išlaidų suma 2 750 000,00 eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos - 2 006 827,29 eur ir UAB 
"Utenos vandenys" lėšos - 743 172,71 eur. Nustatytas paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiai 
institucijai terminas 2016-11-01. Pareiškėjas - UAB "Utenos vandenys". Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas 
turėjo būti pradėjęs rangos darbų ir techninės priežiūros viešuosius pirkimus.  

Įmonė sėkmingai įvykdė viešuosius pirkimus rangos darbams ir paslaugoms įsigyti ir šių 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. Darbus planuojama atlikti per 2 metus.  

 

 
 

Nuotraukoje UAB "Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys ir  
UAB "Panevėžio ryšių statyba" direktorius Audrius Balčėtis  

 
Tikimės, kad naujai sukurta vandentvarkos infrastruktūra suskubs pasinaudoti šioje teritorijoje 

gyvenantys Utenos rajono gyventojai, kuriems bus pagerintos gyvenimo sąlygas bei sumažinta aplinkos tarša.  
 

UAB "Utenos vandenys"  
plėtros direktorė dr. Giedrė Vabolienė 


