
Projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrengini ų statyba“  

Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001  

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Utenos 
vandenys“ 2018 m. lapkričio 16 dieną pasirašė projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, 
projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001, administravimo ir finansavimo sutartį bei 2019 m. liepos 
24 d. jos pakeitimą Nr. 1 dėl papildomo finansavimo. 
 
Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 
gerinimas“. Projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ pareiškėjas/vykdytojas – UAB  
„Utenos vandenys“. 
 
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 14 854 886,18, iš kurių 12 626 653,25 eurai (85 proc.)  – 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 2 228 232,93 eurai (15 proc.) – UAB „Utenos vandenys“ 
lėšos. 
 
Projekto tikslas - sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus 
Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti numatyta pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius    
(t. y. 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 (apie 128,5 m3/dieną pirminio dumblo ir 
233,0 m3/dieną perteklinio dumblo), atvežtiniai riebalai (apie 3 m3/dieną) bei atvežtas dumblas iš kitų 
(Molėtų ir Anykščių) nuotekų valymo įrenginių (apie 6,5 m3/dieną). Įrengus minėtus kompleksinius 
dumblo džiovinimo - deginimo įrenginius, dumblo deginimo metu išsiskirs šiluminė energija, kuri bus 
panaudojama dumblo džiovinimo procesui užtikrinti, o galutinis dumblo produktas – dumblo pelenai – 
bus išvežami utilizuoti į Utenos regioninį sąvartyną arba laikinai saugomi fosforo atgavimui. Toks dumblo 
apdorojimo būdas - palankesnis aplinkai ir visuomenės sveikatai, nes bus sumažinta tarša ir kvapų 
emisija.  
 
Pagal 2019 m. kovo 14 dieną UAB „Utenos vandenys“ ir jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik 
GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“ pasirašytą 14 698 797,00 eurų be PVM vertės Utenos dumblo 
apdorojimo įrenginių projektavimo ir statybos darbų sutartį, kuri įsigaliojo 2019 m. liepos 24 d., LR 
aplinkos ministerijai skyrus papildomą finansavimą šiam projektui, Rangovas įsipareigojo tinkamai atlikti 
ir baigti darbus iki 2021 birželio 19 d. Sutarties galiojimo terminas kartu su defektų šalinimo laikotarpiu 
iki 2022 m. birželio 19 dienos. 
 
Projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ leis sukurti Utenos regione reikiamus ir saugius 
nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumus, užtikrinančius tinkamą dumblo tvarkymą, leisiantį pagerinti 
aplinkos kokybę gyventojams.  


