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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2019-2021 metų 

veiklos planas (toliau - Veiklos planas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, patvirtinto 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 nutarimu 

(nuo 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939 nauja redakcija su vėlesniais pakeitimais), 34 straipsnio 4 

dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybės kainų ir energetikos komisijos 2006 m. gruodžio 

21 d. nutarimu Nr.03-92 (2017 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-443 redakcija) 48 punktu bei 

Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo 

vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. 

Veiklos plano tikslas – planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, siekiant 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 12 straipsnio 2 

dalies nuostatas, kad ne mažiau kaip 95 procentai Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo 

vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 

vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju 

vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, taip pat siekiant užtikrinti aplinkos taršos 

mažinimą nuotekomis. 

Šiame Veiklos plane numatytos priemonės skirtos užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų 

patikimumą ir kokybę. Didžiąja dalimi veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją bei plėtrą, dumblo tvarkymą. Veiklos planas apima trejų 

metų laikotarpį nuo 2019 iki 2021 metų. 

2. UAB „UTENOS VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA  

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“ (pirminis pavadinimas buvo Utenos teritorinė 

vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, vėliau  - Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė UAB 

„Utenos vandenys“) įsteigta 1973 m. balandžio 1 d. Bendrovė Juridinių asmenų registre įregistruota 

1995 m. balandžio 12 d.  

Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.  

2015 m. gegužės 15 d. Valstybinė kainų ir energetikos komisija, įvertinusi bendrovės 

technologinį, finansinį bei vadybinį pajėgumą, nutarimu Nr. 03-318 išdavė bendrovei „Utenos 

vandenys“ licenciją Nr. L7-GVNTNT-13, suteikiančią teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo veikla Utenos mieste ir Utenos rajone.  

2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 Bendrovė 

paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės 

viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. 

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

aplinkosaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų 

reikalavimus. 

Vykdydama savo veiklą, Bendrovė 2018 metų pabaigoje Utenos mieste ir Utenos rajone 

eksploatavo: 

 geriamojo vandens gavyba: 33 vandenvietes su 69 gręžiniais, 23 bokštus; 

 geriamojo vandens ruošimas: 29 vandens gerinimo įrenginius, 2 vandens rezervuarus; 

 geriamojo vandens pristatymas: 340,6 km vandentiekio tinklų, 5 vandens pakėlimo 

stotis; 

 nuotekų surinkimas: 223,5 km nuotekų tinklų, 60 nuotekų perpumpavimo stočių; 

 nuotekų valymas: 13 nuotekų valyklų; 

 nuotekų dumblo tvarkymas: Utenos miesto nuotekų valykloje susidarančio nuotekų 

dumblo tvarkymo įrenginius. 



 

 

Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Utenos rajono savivaldybės gyventojams 

(vartotojams) ir įmonėms, įstaigoms (abonentams).  

Bendrovė centralizuotai geriamąjį vandenį tiekia 31274 gyventojams, 29 pramonės įmonėms, 

454 kitiems vartotojams (įstaigos, įmonės ir organizacijos), centralizuotą nuotekų šalinimo paslaugą 

– atitinkamai 28060, 24 ir 368.  

2018 metais visiems vartotojams parduota 2379 tūkst. m
3
 vandens ir pašalinta 2620 tūkst. m

3
  

nuotekų.  

Be minėtos pagrindinės veiklos, įmonė atlieka su pagrindine veikla susijusias papildomas 

paslaugas, tokias kaip specializuotų įrenginių ir transporto nuoma.  

3. UAB „UTENOS VANDENYS“ VALDOMAS TURTAS 

 

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 14.391.556,16 Eur. Jis yra padalintas į 496 946 paprastąsias 

vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 28.96 Eur. Visos bendrovės akcijos priklauso 

Utenos rajono savivaldybei. 

Bendra įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė 2018 metų pabaigoje sudarė per 36.4 mln. Eur. 

Turto įsigijimo savikaina sudaro 62.9 mln. Eur, tad vidutiniškai turtas yra nudėvėtas 42.1 %. 

Daugiau nei pusė įvesto į eksploataciją ilgalaikio turto sudaro turtas, įsigytas už dotacijas,  

pasinaudojant ES fondų paramos lėšomis. 

   

Lentelė Nr. 1 Bendrovės turto vertė, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Turtas 

Pradinė 

vertė 

Sukauptas 

nusidėvėjimas 

Likutinė 

vertė 

Likutinė 

vertė, % 

1. Pastatai   5349.2   2341.8   3007.4 56.2 

2. Statiniai 14943.4   5721.0   9222.4 61.7 

3. Mašinos ir įrengimai 39703.0 15919.5 23783.5 59.9 

4. Transporto priemonės     924.0     679.2     244.8 26.5 

5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai   1401.2   1289.6     111.6   8.0 

6. Kitas materialus turtas       92.7       82.2       10.5 11.4 

7. Nematerialus turtas     438.1     407.3       30.8   7.0 

 Iš viso 62851.6 26440.6 36411.0 57.9 

 Nebaigta statyba   3334.45  

 

Didžioji valdomo turto dalis įteisinta Nekilnojamo turto registre ir priklauso bendrovei 

nuosavybės teisėmis. Už paramos lėšas įsigyto (sukurto) turto nusidėvėjimo lėšos nėra įskaičiuotos į 

paslaugų kainas, todėl ateityje šio turto atstatymo poreikis sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimą. 

4. UAB „UTENOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTYS 

 

Bendrovės veiklos prioritetas – tinkamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 

planavimas ir vykdymas. Ši veikla turi 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. 

Strateginės UAB „Utenos vandenys” veiklos kryptys yra nustatytos bendrovės 2016-2020 

metų strateginiame plane, kuriame šiam laikotarpiui iškelti  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. 

  

2019-2021 metų periodu Bendrovė numato šias pagrindines veiklos kryptis: 

 Išplėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos rajone; 

 Renovuoti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą; 

 Nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų užtikrinimas (tikslas – sumažinti avarijų, pertrūkių skaičių, sutrumpinant jų 

likvidavimo trukmę); 

 Užtikrinti, kad vartotojams patiekiamas geriamas vanduo atitiktų Lietuvos teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus; 

 Užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių 

asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų; 

 Užtikrinti, kad nuotekos būtų išvalomos iki nustatytų reikalavimų; 

 Sutvarkyti dumblo ūkį; 

 Diegti ir taikyti pažangias technologijas; 

 Duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas (užtikrinti duomenų tikslumą, 

operatyvumą, saugumą, atnaujinant informacines sistemas); 

 Ūkio eksploatavimo būklės užtikrinimas – reikalingo ilgalaikio turto (statinių, įrangos) 

atnaujinimas. 

 

5. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS 

 

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei su ja susijusi veikla, vykdant finansinę, 

reguliuojamą apskaitą ir paslaugų kainų skaičiavimą, skirstoma į verslo vienetus: 

 geriamojo vandens gavyba;  

 geriamojo vandens ruošimas; 

 geriamojo vandens pristatymas; 

 nuotekų surinkimas; 

 nuotekų valymas; 

 dumblo tvarkymas; 

 atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas. 

5.1. Geriamojo vandens gavyba 

Geriamasis vanduo Utenos miesto gyventojams bei įmonėms tiekiamas iš Kaliekių 

vandenvietės, kurioje nuo 1975 m. eksploatuojamas Šventosios-Upininkų vandeningo komplekso 

požeminis vanduo. Vandenvietės išžvalgyti ištekliai sudaro 30 tūkst. m
3
/d.  

Geriamasis vanduo Utenos rajono kaimų gyventojams bei įmonėms tiekiamas iš atitinkamų 

32 vandenviečių: Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Užpalių, Tauragnų, Vyžuonų, Antalgės, Ąžuolijos, 

Jasonių, Kirdeikių, Pačkėnų, Šiaudinių, Daugailių, Kuktiškių, Antandrajos, Ažugirių, Biliakiemio, 



 

 

Jotaučių, Juknėnų, Kaimynų, Kaniūnų, Klykių ir Vilkablauzdės, Medenių, Pakalnių, Radeikių, 

Sėlės, Sirutėnų, Vaikutėnų, Velbiškių, Vilučių, Šiaudinių kaimo Senojo Kaimo gatvės, kurių bendri 

ištekliai - 18864 m
3
/d. 

Iš viso bendrovė eksploatuoja 69 artezinius gręžinius, 2 vandens rezervuarus. Taip pat 

bendrovei priklauso 23 vandens bokštai, iš kurių 9 (didesnėse gyvenvietėse, kur vandens 

suvartojimas didesnis) yra rekonstruoti, geros būklės. Naudojant vandens bokšto rezervuaro talpą 

vandens debito reguliavimui, efektyviai naudojama elektros energija ir įrenginių našumas. Likusių 

bokštų būklė yra bloga. Nesandarūs juodojo metalo rezervuarai tik blogina vandens kokybę. Bokštų 

renovacija reikalauja didelių investicijų, todėl juos renovuoti planuojama tik didesnėse 

gyvenvietėse. Mažesnėse gyvenvietėse jų planuojama atsisakyti dėl investicijų neatsiperkamumo.  

5.2. Geriamojo vandens ruošimas 

Tiek Kaliekių, tiek kaimų vandenvietėse požeminiame vandenyje geležies, mangano, 

drumstumo bei amonio rodikliai viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2003 nustatytą minėtų 

rodiklių vertę, todėl jiems šalinti įrengti vandens gerinimo įrenginiai Utenos mieste bei daugelyje 

kaimų. Įmonė eksploatuoja 29 nugeležinimo įrenginius.  

Utenos miestui tiekiamo geriamojo vandens gerinimui įrengti vandens nugeležinimo 

įrenginiai, kurių našumas - 12 tūkst. m
3
/d. Požeminis vanduo šiuose įrenginiuos aeruojamas, laisvai 

jam išsiliejant priėmimo talpoje ir filtruojamas atviro tipo greituosiuose filtruose per smėlio užpildą. 

Vandens filtratas surenkamas į švaraus vandens rezervuarus. Filtruojančio užpildo plovimui 

naudojamas geriamos kokybės vanduo. Susidariusios geležies paplavos surenkamos į latakus ir 

nuvedamos į nuotekų valyklą. Vanduo iš švaraus vandens rezervuarų siurbiamas dviem siurbimo 

linijomis. Vandens antro kėlimo siurblinėje sumontuotos dvi grupės siurblių, aptarnaujančios 

gyvenamąją ir pramonės zoną. Siurblių darbas reguliuojamas automatiškai dažnio keitiklių pagalba, 

priklausomai nuo slėgio tinkluose. 

Visuose kaimuose, kuriuose vandentiekio ūkius eksploatuoja UAB „Utenos vandenys”, 

vartotojams tiekiamas geriamas vanduo po nugeležinimo įrenginių atitinka Lietuvos higienos 

normos HN 24:2003 nustatytus reikalavimus, išskyrus Medenių gyvenvietę. Šiuo metu vykdomi 

plėtros projektai, kuriuos įgyvendinus, ir šio kaimo gyventojams bus tiekiamas vanduo, atitinkantis 

visus reikalavimus.  

5.3. Geriamojo vandens pristatymas  

Vanduo vartotojams tiekiamas vandentiekio tinklais, kurių ilgis 2018 metų pabaigoje sudarė 

340,6 km, iš jų 175,2 km Utenos mieste ir 165,4 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose.  

Vandens tiekimui į aukštesnius nei 5 aukštų pastatus užtikrinti Utenos mieste Aukštakalnio 

mikrorajonui bei Grybelių mikrorajonui yra įrengtos III pakėlimo vandens siurblinės. Priemiestyje 

III pakėlimo vandens siurblinė įrengta Mockėnų kaime, skirta Utenos miesto sąvartynui bei 

Mockėnų kaimo gyventojams tiekiamo vandens slėgiui užtikrinti, Klovinių bei Jasonių kaimuose, 

skirtos tiekiamo Klovinių bei Jasonių kaimo gyventojams vandens slėgiui užtikrinti. 

Vandentiekio tinklų būklė Utenos mieste patenkinama, tačiau kaimuose didžioji dalis 

vandentiekio tinklų seni, susidėvėję, tai sąlygoja didelį avarijų skaičių. Avarijų skaičius, susidėvėję 

vamzdynai turi įtakos ir vandens netektims tinkluose.  

5.4. Nuotekų surinkimas 

2018 metų pabaigoje bendras eksploatuojamų nuotekų surinkimo tinklų ilgis sudarė 223,5 

km, iš jų 166,8 km Utenos mieste ir 56,7 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose. Pagrindiniai 

nuotekų vamzdynai yra pastatyti sovietmečiu, tad yra iki 50 metų senumo. Dėl tuo metu prastos 

medžiagų ir darbų kokybės didelė dalis vamzdynų yra įlūžusių, įtrūkusių, nesandariomis 

sandūromis, todėl vyksta didelė gruntinio vandens infiltracija. 

Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotakyno valymas, plovimas, 

tyrimas televizine diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir  jos vykdymas.  

Nuotekoms perpumpuoti Utenos mieste ir Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose 

eksploatuojama 60 nuotekų siurblinių.  



 

 

5.5. Nuotekų  valymas 

Surenkamos nuotekos valomos 12 nuotekų valyklų: Utenos mieste, Leliūnų, Saldutiškio, 

Sudeikių, Tauragnų, Užpalių, Vyžuonų miesteliuose ir Antalgės, Ąžuolijos, Kirdeikių, Pačkėnų bei 

Šiaudinių kaimuose, kurių bendras pajėgumas - 18883 m
3
/d. Nuotekų išvalymo kokybė visiškai 

atitinka keliamus reikalavimus.  

Utenos miesto buitinės bei pramoninės nuotekos valomos Utenos miesto nuotekų valymo 

įrenginiuose. Valykloje yra parengtinio, mechaninio ir biologinio valymo (su azoto ir fosforo 

šalinimu) grandys, po kurių nuotekos, išvalytos iki normatyvinių parametrų, yra išleidžiamos į 

Vyžuonos upelį.  

Antalgės, Užpalių, Vyžuonų, Tauragnų, Sudeikių miestelių bei Ąžuolijos, Šiaudinių kaimų 

nuotekų valyklose įdiegtos tradicinės biologinio valymo technologijos, paremtos valymo veikliuoju 

dumblu principu. Saldutiškio ir Kirdeikių miestelių nuotekų valyklose įdiegtos technologijos 

pagrįstos gruntinės filtracijos principu. Leliūnų, Pačkėnų kaimų valyklose įdiegtos nendrių filtrų 

technologijos. Visos minėtos valyklos yra mažo našumo nuo 5 iki 150 m
3
/d. 

Sudeikių, Tauragnų, Užpalių, Vyžuonų, Ąžuolijos bei Šiaudinių nuotekų valyklos yra 

pastatytos per pastaruosius ketverius metus, todėl jos techniškai tvarkingos, jose įdiegtos pažangios 

technologijos, tačiau likusių kaimų nuotekų valyklų techninė būklė tik patenkinama, reikalaujanti 

kapitalinio remonto. Šiuo metu statoma nauja Pačkėnų nuotekų valykla.  

5.6. Dumblo tvarkymas 

Nuotekų valymo proceso metu susidaręs dumblas apdorojamas Utenos nuotekų valykloje, 

dumblo apdorojimo įrenginiuose. Pirminis ir perteklinis dumblas tankinamas būgniniais 

tankintuvais, naudojant flokuliantus. Sutankintas pirminis dumblas pūdomas metantankuose. Iš 

metantankų išsiskiriančios biodujos kaupiamos dujų saugykloje, iš kur tiekiamos į dujų - elektros 

generatorių ir dujinį katilą. Pagaminta elektros energija sunaudojama valymo įrenginiuose. Po 

metantankų išpūdytas dumblas kartu su sutankintu perteklinu dumblu sausinamas centrifuga. Po 

sausinimo dumblas siurblio pagalba stumiamas į dumblo aikštelę arba konvejeriu kraunamas į 

priekabą ir vežamas į dumblo saugojimo aikštelę, kur saugomas iki galutinio panaudojimo žemės 

ūkyje. 2018 metais Utenos miesto nuotekų valykloje susidarė 9,8 tūkst. tonų dumblo.  

Viena opiausių problemų Utenos miesto nuotekų valykloje – galutinis nuotekų dumblo 

sutvarkymas. Dumblo ūkis Utenos miesto nuotekų valykloje vienas iš labiausiai susidėvėjusių, 

reikalaujančių atnaujinimo bei naujų technologinių linijų įdiegimo dumblo apdorojimui iki galutinio 

produkto.  

Bendrovė nuolat ieško ūkininkų, kurie norėtų naudoti dumblą savo laukams tręšti. Tokiems 

ūkininkams įmonė sudaro dumblo tręšimo planus, savo lėšomis veža dumblą į laukus. Tuo tarpu 

dumblo išvežimas yra problematiška 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. Šiai problemai išspręsti būtina pastatyti 

naujus dumblo apdorojimo įrenginius. 

Šiuo metu ruošiamasi įgyvendinti projektą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, 

kuriuo bus įdiegta dumblo utilizavimo iki galutinio produkto technologinė schema, t. y. dumblo 

tankinimas, pūdymas, sausinimas bei džiovinimas su deginimu, kai energija, gaunama deginant 

dumblą, panaudojama dumblui džiovinti.  

5.7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas 

Bendrovė pagrindinės veiklos pajamas uždirba, parduodama geriamąjį vandenį ir suteikdama 

nuotekų tvarkymo paslaugą gyventojams, biudžetinėms, pramonės bei smulkaus verslo įmonėms ir 

organizacijoms. Aptarnaujami abonentai ir vartotojai už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal 

apskaitos prietaisų parodymus.   

Visus atsiskaitomuosius prietaisus Utenos mieste ir Utenos rajone (veiklos teritorijoje) į 

įrengtą apskaitos mazgą sumontuoja ir eksploatuoja UAB „Utenos vandenys“. Aptarnaujami 

klientai už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose vietose įrengtų atsiskaitomųjų 



 

 

apskaitos prietaisų parodymus. Apskaitos prietaisų skaičius siekia 22021 vienetus. 

 

Lentelė Nr. 2 Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal diametrą 

Diametras 15 20 25 32 40 50 65 80 50/20 80/20 100/20 150/40 Iš 

viso 

Prietaisų 

skaičius 
20389 1001 187 126 291 6 1 5 3 4 1 6 22021 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 35.8 punktu, 

vandens tiekėjas yra įpareigotas įrengti, keisti, eksploatuoti atsiskaitomuosius geriamojo vandens 

apskaitos prietaisus.  

Apskaitos prietaisų keitimo intervalų periodiškumas nustatytas Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro įsakymu patvirtintame Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir laiko 

intervalų tarp periodinių patikrų sąraše. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai pastatų įvaduose 

keičiami ne rečiau kaip kas 2 metus, o butuose ir individualiuose namuose – ne rečiau kaip kas 6 

metus. 

 

Lentelė Nr. 3 Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal klientų atsiskaitymo būdą 

Apskaitos būdas 
Įrengtų apskaitos 

prietaisų skaičius, vnt. 

Daugiabučių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas bute 
14858 

Individualių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų įvaduose 
5788 

Abonentai (įstaigos, įmonės, organizacijos) 1051 

Daugiabučių namų gyventojai, perkantys paslaugas daugiabučių 

gyvenamųjų namų įvade 
7 

Iš viso eksploatuojami atsiskaitomieji prietaisai 21704 

Įvadiniai apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose 317 

Iš viso eksploatuojamų apskaitos prietaisų skaičius 22021 

 

Veiklos plano galiojimo periodu, baigiantis nustatytam apskaitos prietaisų 

metrologinės patikros galiojimo terminui, turėtų būti pakeista apie 8492 vnt. geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų (nevertinant naujų apskaitos prietaisų įrengimo bei prietaisų gedimo), iš jų 36,55 

% – daugiabučių namų butuose, 32,15 % – individualių namų įvaduose, 23,67 % – įmonėse, 7,63 % 

– daugiabučių namų įvaduose. 

6. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS  

MAŽINIMO PRIEMONĖS 

  

Bendrovė kasmet siekia racionalaus išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis. 

Spręsdama šį klausimą, įmonė operatyviai šalina gedimus, renovuoja vandentiekio tinklus, 

periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.  

Tuo tikslu nuo 2014 m. birželio mėnesį bendrovė pasirašė susitarimą su UAB „Utenos 

šilumos tinklais“. Utenos miesto vartotojus, gyvenančius butuose, abiejų įmonių kontrolieriai, 

tikrindami vartotojus, patikrina karšto ir šalto vandens skaitiklių parodymus ir dalinasi turima 

informacija. 

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų renovacija, plėtra ir įrengimas, kuris 

vykdomas, įgyvendinant projektus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. 



 

 

7. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS  

GERINIMO PRIEMONĖS 

 

Pagrindinis bendrovės tikslas - užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir 

kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje 

teritorijoje.   

Tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę kontroliuoja UAB „Utenos vandenys“ 

geriamojo vandens laboratorija. Laboratorija yra atestuota Nacionalinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos įmonės, kuri bendrovei 2014 metais išdavė atestatą Nr. 10A-122, suteikiantį teisę atlikti 

mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens matavimus ir tyrimus. Geriamojo 

vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis 

geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Utenos valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Pagal šią programą geriamas vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos 

24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.  

Teršalų pašalinimą nuotekų valyklose bei išleidžiamų nuotekų užterštumą kontroliuoja tiek 

pati bendrovė, tiek kontroliuojanti institucija –Aplinkos apsaugos departamentas.  

Bendrovės nuotekų laboratorija, atliekanti nuotekų užterštumo tyrimus, yra atestuota, turi 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į 

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Nuotekų laboratorija atlieka 

tyrimus ir nustato 43 komponentus nuotekose, paviršiniame vandenyje, dumble pagal Taršos 

leidimuose patvirtintas monitoringo programas. 

8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS 

 

2019 – 2021 metų laikotarpiu pagal numatytas veiklos kryptis planuojama investuoti 21.582 

tūkst. Eur (bendra projektų vertė – 24.799 tūkst. Eur), iš to skaičiaus: 

 

8.1. Investicijos į Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą 

 

Investicijoms į Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą, kurios planuojamos pagal 2014 

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

gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 

priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gerinimas“ – 14.833 tūkst. Eur. 

 

Lentelė Nr. 4 Planuojamos investicijos į Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

vertė 

Iki 2019 

metų 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 
Utenos dumblo apdoroji-

mo įrenginių statyba 
14860 27 2133 4233 8467 14833 

 

Projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tikslas – sukurti reikiamus nuotekų 

dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti numatyta 

pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius: naujus tankinimo, pūdymo, sausinimo, 

džiovinimo - deginimo įrenginius bei kitą periferinę įrangą, reikalingą galutiniam nuotekų dumblo 

sutvarkymui užtikrinti. Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose 

susidarantis dumblas bei atvežtas dumblas iš Molėtų ir Anykščių nuotekų valymo įrenginių. Įrengus 

kompleksinius dumblo džiovinimo - deginimo įrenginius, dumblas bus sudeginamas iki galutinio 

produkto - pelenų, o deginimo metu išsiskirusi šiluminė energija bus panaudojama dumblo 

džiovinimo procesui užtikrinti.  



 

 

2016 m. 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.  

2017 m. gegužės 10 d. pasirašyta sutartis Nr. 1S-11/D-306/2017 tarp Lietuvos finansų 

ministerijos ir UAB „Utenos vandenys“ dėl 1.893.390,88 Eur paskolos suteikimo. 2018 m. lapkričio 

16 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiuo metu 

atlikti viešieji pirkimai rangovui parinkti, pradėta papildomo finansavimo skyrimo procedūra, 

planuojama pasirašyti rangos sutartį ir pradėti darbus. 

 

8.2 Investicijoms į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą  

 

Investicijoms į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą per veiklos 

plano laikotarpį planuojama 2.990 tūkst. Eur  . 

8.2.1. Pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 

05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ planuojami du projektai už 1.064 tūkst. Eur.   

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

k.)“ planuojama Jasonių kaime bei šiame kaime esančiose šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, 

„Liepų“, „Berželis“, „Vyturėlis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ pastatyti apie 11,2 km naujų vandentiekio 

ir apie 12,8 km nuotekų tinklų, 14 nuotekų siurblinių, 1 vandens kėlimo stotelę ir prijungti juos prie 

Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros. Projektas pradėtas vykdyti 2016-12-27, pasirašius 

finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006/D-188/2016 dėl dalinio finansavimo iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Numatyta projekto vertė – 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 %.  

Šiuo metu atlikti projektavimo darbai, gautos ekspertizės išvados, išduotas statybos leidimas, 

vykdomi statybos bei statybos priežiūros darbai. Įvykdžius projektą, bus sudaryta galimybė ne 

mažiau kaip 259 būstams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 302 būstams - prie nuotekų tinklų. 

Minėtas 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 ilgio vandentiekio ir apie 2,6 km ilgio 

nuotekų tinklus, 1 nuotekų siurblinę Jasonių kaime esančiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, 

„Berželis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ bei apie 0,8 km ilgio 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 

tinklų ir atlikti jų teisinę registraciją.  

Šis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros 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“ 05.3.3-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, tai yra 80 %, UAB „Utenos vandenys” lėšos – 143 750 eurų, be PVM, tai yra 20 %. 

Planuojama projekto finansavimo pradžia – 2019 m. gegužės mėn., projekto finansavimo pabaiga – 

2021 m. liepos mėn.. 

 

Lentelė Nr. 5  Planuojamos investicijos į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą Jasonių k., tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

vertė 

Iki 2019 

metų 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra pagal  

ES 05.3.2-APVA-R-014 

priemonę 

2728 1664 752 212 100 1064 

1.1 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Utenos rajone (Jasonių k.)  

2011 1659 352 - - 352 

1.2 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Utenos rajone (Jasonių k.) 

II etapas 

717 5 400 212 100 712 

 

8.2.2. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ planuojamos vienas projektas už 164 tūkst. Eur. 

Dalis Medenių kaimo gyventojų naudojasi centralizuotais vandentiekio tinklais, kurie buvo 

pastatyti 1974-1981 metais ir yra susidėvėję. Šiais tinklais gyventojai gauna netinkamos kokybės 

vandenį, kuris neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 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 „Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime“ metu 

numatoma dalyje Medenių kaimo pakloti apie 2,3 km vandentiekio tinklų bei pastatyti vandens 

gerinimo įrenginius. Projekto stebėsenos rodiklis – 80 gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis 

paslaugomis/infrastruktūra.  

Dėl šio projekto finansavimo 2018 m. kovo 19 d. pasirašyta paramos iš Lietuvos kaimo 

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

vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ sutartis 

Nr. 20KI-KU-17-1-01742-PR001/D-21/2018. Šiuo metu projektas įgyvendinamas, vykdomi 

statybos darbai.  

 

Lentelė Nr. 6 Planuojamos investicijos į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą Medenių k., tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

vertė 

Iki 2019 

metų 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 

programą 

207 43 164 - - 164 



 

 

1.1 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir gerinimo 

sistemų statyba Medenių 

kaime 

207 43 164 - - 164 

 

8.2.3. Iš įmonės lėšų planuojami devyni (9) projektai už 1.762 tūkst. Eur. 

Projektu „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenoje ir rajone“ planuojama pastatyti apie 

1,46 km naujų vandentiekio ir apie 1,86 km nuotekų tinklų Utenoje: Bokšto gatvėje (apie 39 

būstams) ir kitose gatvėse (10 būstams) pagal 2017 metais gautus iš gyventojų prašymus ir sudaryti 

prisijungimo galimybę. Šiuo metu baigiamas projekto įgyvendinamas. 

Projektais „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ bei „Vandentiekio tinklų Kauno g. Utenos 

r. statyba“ planuojama pastatyti apie 5 km nuotekų tinklų Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, 

Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nėra centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Taip pat 

numatoma pastatyti apie 2,8 km vandentiekio tinklų kartu su nuotekų tinklais tarp Antalgės ir 

Jasonių kaimų, sujungiant su Utenos miesto infrastruktūra, įrengiant 1 nuotekų siurblinę. 

Įgyvendinus projektą, bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 54 

būstams. Geriamasis vanduo Antalgės kaimo gyventojams bus tiekiamas iš Utenos miesto, o 

surenkamos nuotekos valomos Utenos miesto nuotekų valykloje. Šiuo metu vykdomi statybos 

darbai. 

Projektais „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime“ bei „Pačkėnų nuotekų 

valyklos statyba“ planuojama pastatyti apie 3,6 km vandentiekio ir apie 4,8 km nuotekų 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. Šiuo 

metu vyksta vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai, baigiama įrengti nuotekų valykla.  

Projektais „Leliūnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“ bei „Leliūnų nuotekų valyklos 

statyba“ planuojama pastatyti apie 0,4 km vandentiekio ir apie 1,8 km nuotekų tinklų Ežero, 

Topolių, Kauno gatvėse, sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 10 

būstų, prie nuotekų − 42 būstams. Taip pat pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Darbai 

planuojami 2019 - 2020 metais. 

Projektais „Saldutiškio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“ bei „Saldutiškio nuotekų 

valyklos statyba“ planuojama pastatyti apie 0,74 km vandentiekio ir apie 1,98 km nuotekų tinklų, 

sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 25 būstams, prie nuotekų − 

41 būstui. Taip pat pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Darbai planuojami 2020 - 2021 

metais. 

 

Lentelė Nr. 7 Planuojamos investicijos į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

vertė 

Iki 2019 

metų 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

įmonės lėšomis 

3008 1246 910 442 410 1762 

1.1 

Vandentiekio ir nuotekų 

tinklų statyba Utenoje ir 

rajone 

656 333 223 50 50 323 

1.2 
Nuotekų tinklų plėtra 

Antalgės kaime  
435 228 207 - - 207 

1.3 
Vandentiekio tinklų 

Kauno g., Utenos r. 
145 88 57 - - 57 



 

 

statyba 

1.4 

Vandentiekio ir nuotekų 

tinklų statyba Pačkėnų 

kaime 

778 511 267 - - 267 

1.5 
Pačkėnų nuotekų 

valyklos statyba 
142 86 56 - - 56 

1.6 
Leliūnų vandentiekio ir 

nuotekų tinklų statyba 
254 - 100 154 - 254 

1.7 
Leliūnų nuotekų valyklos 

statyba 
138 - - 138 - 138 

1.8 
Saldutiškio vandentiekio 

ir nuotekų tinklų statyba 
315 - - 100 215 315 

1.9 
Saldutiškio nuotekų 

valyklos statyba 
145 - - - 145 145 

 

2019 m. planuojama atlikti reikiamų investicijų vertinimą Kuktiškių, Daugailių ir 

Vaikutėnų gyvenviečių nuotekų tinklų ir nuotekų valyklų statybos darbams vykdyti ir derinti 

Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, pagal „Šilumos tiekėjų, nepriklausomų 

šilumos gamintojų (šilumos tiekėjai, nepriklausomi šilumos gamintojai toliau kartu vadinami – 

Šilumos įmonės), geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 

(geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai toliau kartu 

vadinami – Vandens įmonės) investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašas“ reikalavimus, kuris įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d. 

8.3. Investicijoms ilgalaikiam turtui atstatyti ir įsigyti 

Investicijoms ilgalaikiam turtui atstatyti ir įsigyti planuojama 3.759 tūkst. Eur. 

 

Lentelė Nr. 8 Investicijoms ilgalaikiam turtui atstatyti ir įsigyti, tūkst. EUR  

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

vertė 

Iki 2019 

metų 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 
Ilgalaikiam turtui įsigyti 

ir atnaujinti(renovuoti) 
3996 237 2237 932 590 3759 

1.1. 
Aušros g. vandentiekio 

tinklų rekonstrukcija 
210 140 70 - - 70 

1.2. 
Aušros g. nuotekų tinklų 

rekonstrukcija 
650 97 553 - - 553 

1.3. 

Nuotekų siurblinės Nr. 4 

grotų su presais 

rekonstrukcija 

400 

 

400 - - 400 

1.4. 

Nuotekų tinklų, 

siurblinių,  valymo 

įrenginių atstatymas 

1035 

 

495 340 200 1035 

1.5. 

Vandentiekio tinklų, ūkio 

(gerinimo įrenginių, 

bokštų, gręžinių) 

atstatymas 

772 

 

420 202 150 772 

1.6. 

10 kV skirstyklų ir 

transformatorių pastočių 

rekonstrukcija, šiluminės 

trasos ir kitų įrengimų 

atstatymas  

350 

 

150 150 50 350 

1.7. Transporto priemonių 310  60 150 100 310 



 

 

atnaujinimas 

1.8. 

Kompiuterinės, 

programinės, automatinės 

įrangos atnaujinimas 

150 

 

50 50 50 150 

1.9. Kita  119  39 40 40 119 

 

Veiklos plane numatyta 687 tūkst. Eur paskolų grąžinimui, kurios paimtos vandentvarkos 

projektų įgyvendinimui (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai Utenos rajone, Pačkėnų 

nuotekų valyklos statybai, Aušros g-vės nuotekų tinklų rekonstrukcijai, nuotekų tinklų plėtrai 

Antalgės kaime). 

8.4. Investicijos infrastruktūros išpirkimui 

Vystant vandentvarkos ūkį Utenos mieste ir rajone, ne visur buvo pakloti vandentiekio ir 

nuotekų tinklai. Atskirose vietovėse, siekdami apsirūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu bei 

nuotekų tvarkymo paslaugomis, tinklus savo iniciatyva ir nuosavomis lėšomis statė gyventojai ar 

juridiniai asmenys. Dalis tokių tinklų nėra įteisinti, neturi reikalingų statybos dokumentų, 

susidėvėję.  

Tokių tinklų išpirkimas yra reglamentuotas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše, patvirtintame 2007 metų sausio 29 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 88. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros objektai gali būti išperkami savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo 

nuosavybėn tik atitinkantys tinkamumo ir reikalingumo kriterijus.  

2019 – 2021 metų laikotarpiu, esant poreikiui, minėta infrastruktūra planuojama išpirkti už 

simbolinę 1 euro sumą, todėl išpirkimui lėšos neplanuojamos. 

9. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

 

Įgyvendinant Veiklos planą, lėšų poreikis numatytiems projektams įgyvendinti sudaro 22.269 

tūkst. Eur  (įvertinus grąžinamų paskolų dydį), iš jų investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 

17.823 tūkst. Eur, investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 3.759 tūkst. Eur, 687 tūkst. 

Eur - paskolų grąžinimui. 

 

Lentelė Nr. 9 Lėšų panaudojimas 2019 – 2021 metų laikotarpiu, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Lėšos 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. 
Investicijų ir plėtros projektams 

įgyvendinti 
3959 4887 8977 17823 

2. 
Ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

atnaujinti (renovuoti) 
2237 932 590 3759 

3. Paskolų grąžinimui 163 154 370 687 

 Iš viso 6359 5973 9937 22269 

10. FINANSAVIMO ŠALTINIAI VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

 

Planuojamos investicijos numatomos finansuoti iš šių šaltinių, tūkst. Eur: 

 

Lentelė Nr. 10 Planuojamų investicijų numatomi finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Lėšų šaltiniai 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

Iš viso per 

trejus metus 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 980 980 980 2940 



 

 

lėšos 

2. Europos Sąjungos fondų lėšos 2580 3768 7277 13625 

2.1. 
Utenos dumblo apdorojimo 

įrenginių statyba 
1813 3598 7197 12608 

2.2. 

ES struktūrinių fondų 

finansavimas 2014 -2020 metų 

programos projektams 

767 170 80 1017 

3. 
Paskolos investicijų projektams 

įgyvendinti 
1735 752 1464 3951 

3.1. 

Finansų ministerijos paskola 

(Utenos dumblo apdorojimo 

įrenginių statybai - paimta) 

320 635 939 1894 

3.2. Banko paskola 1415 117 525 2057 

4. Kitos nuosavos lėšos 1064 473 216 1753 

4.1. 
Kitos praėjusiais laikotarpiais 

sukauptos lėšos 
738 141 - 879 

4.2. Kitos 326 332 216 874 

 Iš viso 6359 5973 9937 22269 

 

11. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS 

 

Šiuo metu taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 

O3 – 102 ir patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos  2014 m. balandžio 24 d. sprendimu 

TS-100. Kainos galioja nuo 2014 m. birželio 1 d. UAB „Utenos vandenys“ ruošiasi teikti 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bazines kainas, su kuriomis turi būti parengtas ir Veiklos planas ne trumpesniam kaip 

trejų metų laikotarpiui, kuris yra neatskiriama bazinių kainų derinimo projekto dalis. 

Rengiant bazinių kainų projektą, būsimų įmonės investicijų ir plėtros projektų ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis bei investicijų grąžos norma į bazinę kainą nėra 

įtraukiami, o vertinami tik jas perskaičiuojant, kai šis turtas yra pradedamas naudoti. 

Vadovaujantis Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų metodikos 

nuostatomis, į teikiamų paslaugų būtinąsias sąnaudas nėra įskaičiuojama ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vertės, sukurtos už Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų, subsidijų bei joms prilygintų lėšų. Dėl šios priežasties 

nevertinta investicijų projektų, dalinai finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų įtaka kainoms. 

Veiklos plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo veiklos ir 

plėtros plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių 

paslaugos teikimo apimčių, naujo turto eksploatacijos pradžios bei investicijų grąžos normos 

(svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC). 

Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai 

atstatyta ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai 

vertei. Vykdant nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimą, atskaitymų nusidėvėjimui dydis iš esmės 

nesikeis ir nusidėvėjimo sąnaudų pokyčiai bus nežymūs. 

Bendrovės plėtros plano įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainoms yra paskaičiuota, įvertinant numatomo Bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir 

naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį ir įvertinant 

numatomą paslaugų apimčių pasikeitimą dėl Bendrovės veiklos ir plėtros plano vykdymo. 



 

 

 

Lentelė Nr. 11 Preliminarus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apimčių pokytis dėl  

veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo, tūkst. m
3
 

Eil. 

Nr. 
Straipsnių pavadinimas 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

1. 
Bendrovės geriamojo vandens tiekimo 

apimtys 
2388.0 2399.4 2401.2 

1.1. iš to skaičiaus dėl naujų investicijų 8.8 11.4 1.8 

2. Bendros nuotekų tvarkymo paslaugos apimtys 2629.6 2641.7 2644.2 

2.1. iš to skaičiaus dėl naujų investicijų 9.6 12.1 2.5 

Preliminarus Bendrovės veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių poveikis bendrai 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai - 0.255 Eur/m
3
.  

Lentelė Nr. 12  

2019–2021 metų veiklos plano įtaka bendrai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainai   

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Įtaka geria-

mojo vandens 

kainai 

Įtaka nuotekų 

tvarkymo 

kainai 

Įtaka bendrai 

paslaugų kainai 

Eur/m
3
 

1. 
Utenos dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba 
0.000 0.154 0.154 

2. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Jasonių k.) 

0.018 0.020 0.038 

3. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone 

(Jasonių k.) II etapas 

0.001 0.002 0.003 

4. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba 

Pačkėnų kaime 
0.007 0.006 0.013 

5. 

Geriamojo vandens tiekimo ir 

gerinimo sistemų statyba Medenių 

kaime 

0.007 0.000 0.007 

6. Pačkėnų nuotekų valyklos statyba 0.000 0.004 0.004 

7. 
Leliūnų vandentiekio ir nuotekų tinklų 

statyba 
0.001 0.004 0.005 

8. Leliūnų nuotekų valyklos statyba 0.000 0.004 0.004 

9. 
Saldutiškio vandentiekio ir nuotekų 

tinklų statyba 
0.002 0.003 0.005 

10. Saldutiškio nuotekų valykla 0.000 0.003 0.003 

11. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba 

Utenoje ir rajone 
0.004 0.002 0.006 

12. Investicijos ilgalaikiam turtui atstatyti 0.006 0.007 0.013 

 Iš viso 0.046 0.209 0.255 

Prognozuojama tokia veiklos ir plėtros plano įtaka bendrai geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainai: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0.033 Eur/m
3 

pirmaisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais; 

 0.055 Eur/m
3 

antraisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais. 

 0.167 Eur/m
3 

teikiant bazinių kainų projektą po trejų metų. 
 

 

Parengė:  

UAB „Utenos vandenys“ ekonomistė Dalia Juodienė,  

tel. nr. 8 389 43577, d.juodiene@utenosvandenys.lt 

 
 

___________________________________________ 


