
 

 

 

 

2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Utenos vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto 

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

05.3.2-APVA-R-014-91-0011 finansavimo.  

Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. 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”.  

Šalia Utenos miesto esančiame Jasonių kaime tik dalis gyventojų turėjo galimybę naudotis 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Jasonių gyventojams geriamas vanduo buvo 

tiekiamas iš vietinės vandenvietės, neatitinkantis Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Didžioji dalis kaimo gyventojų bei šiame 

kaime esančiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Vyturėlis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ 

gyvenantys gyventojai neturėjo galimybės gauti centralizuotai tiekiamo vandens bei nuotekų tvarkymo 

paslaugų. Dėl vandentvarkos infrastruktūros nebuvimo didžioji dalis Jasonių kaimo gyventojų naudojo 

vandenį iš šulinių, o nuotekas dažniausiai kaupė nuotekų kaupimo-išgriebimo talpose arba tvarkė kitais 

būdais.  

Pastaruoju metu buvo įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“, kuriuo pastačius naujus vandentiekio ir nuotekų 

tinklus bei prijungus juos prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros, Jasonių kaimo ir sodų 

bendrijų gyventojams patiektas tinkamos kokybės geriamasis vanduo, paruoštas Utenos miesto 

vandens gerinimo įrenginiuose bei surenkamos nuotekos išvalomos Utenos miesto nuotekų valykloje. 

Šis projektas neapėmė visos teritorijos, kurioje reikalinga nauja infrastruktūra, todėl projektu 

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

planuota 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.  

Įgyvendinamo projekto tikslas – suteikti galimybes Jasonių kaimo Utenos rajono gyventojams 

prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Utenos mieste ir rajone.  

Projekto metu numatomos vykdyti veiklos:  

 Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų Jasonių kaimui, Utenos rajone tiesimas; 

 Esamų  vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Utenos mieste ir rajone. 

Projektu numatomi pasiekti rezultatai:  

 prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 153; 

 prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 153;  

 naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – apie 3,4;  

 naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – apie 2,4.  

 inventorizuotų esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų - apie 250 km. 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 717.269,99 Eur. ES struktūrinių fondų lėšos 

sudaro 573.815,99 Eur. Projekto vykdytojas – UAB „Utenos vandenys“– įsipareigojo prisidėti ne 

mažiau kaip 143.454,00 Eur.  

Šiam projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys: 



Rangos sutartys projektavimo ir statybos darbams: 

 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k., Utenos r.“ Rangovas – UAB 

„Mikludava“ 

 „Nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. statybos 

darbai“ Rangovas – AB „Utenos melioracija“. 

Paslaugų sutartys: 

 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Jasonių k. II etapas)“ investicinio projekto parengimo paslaugos. Paslaugos tiekėjas – 

UAB „Teisa“. 

 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k. Utenos r. FIDIC inžinieriaus 

ir techninės priežiūros paslaugos. Paslaugos tiekėjas – UAB „Pro Bonus“. 

 Projekto „Nuotekų slėginė linija nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenoje“ 

bendrosios ekspertizės paslaugos. Paslaugos tiekėjas – UAB „Statybos ekspertų biuras“. 

 Projekto „Nuotekų slėginės linijos nuo nuotekų siurblinės NS-7 iki Kupiškio pl. Utenos m. 

statybos darbai“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos. Paslaugos tiekėjas – UAB 

„Šiltas namas“. 

 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k., Utenos r.“ bendrosios 

ekspertizės paslaugos. Paslaugos tiekėjas – UAB „Projektų ekspertizė“. 

 Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacijos Utenos mieste ir rajone paslaugos. 

Paslaugos tiekėjas – VĮ „Valstybinis žemės fondas“. 

Rangos darbai pradėti 2018 ir atlikti 2019 metais pagal dvi rangos sutartis. Pastatyta 2,30 km 

naujų vandentiekio tinklų, 3,2 km naujų nuotekų tinklų, sumontuota 2 nuotekų siurblinės, 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.  

Įgyvendinant projektą užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams 

prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažinantis 

aplinkos taršą. 

Atsižvelgiant į tai, kviečiame gyventojus būti aktyviems, jungiantis prie centralizuotos 

sistemos. Visą informaciją, reikalingą dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, rasite 

internetinėje svetainėje adresu www.utenosvandenys.lt arba atvykę į UAB "Utenos vandenys" adresu 

Vandenų g. 1, Naujasodžio k. Utenos r. 

 


