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1. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI 

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

centralizuotas tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Įmonė siekia 

užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

vartotojui mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią poveikį aplinkai.  

 

Pagal UAB „Utenos vandenys“ 2016-2020 metų strateginį planą ataskaitinių metų veiklai 

buvo keliami šie 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.  

 

 

2. AKCINIS KAPITALAS  

Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ įstatinį kapitalą sudaro 15 991 569,16 eurų. 

Kapitalas padalintas į 552 196 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 

eurai.  Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių 

popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vertybinių popierių apskaitą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Bendrovės įstatai paskutinį kartą perregistruoti 2019 m. balandžio mėn.25 d. sprendimas Nr.TS-

97  ir įstatinis kapitalas iš nuosavų lėšų padidintas 1 600 040 Eurų, išleidžiant 55250 paprastųjų 

vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eurų. UAB „Utenos vandenys“ įstatai 

Juridinių asmenų registre įregistruoti 2019 m. gegužės 7 d. Akcijas valdo Utenos rajono 

savivaldybės Taryba. 

 

3. BENDROVĖS VALDYMAS 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, bendrovės 

vadovas. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu 

kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės 

norminiais aktais. 
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 1 pav. Bendrovės valdymo schema  

 

3.1  Visuotinis akcininkų susirinkimas 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę 

keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ar atšaukti stebėtojų tarybos narius, rinkti ir atšaukti 

audito įmonę, priimti sprendimus susijusius su bendrovės akcijomis, tvirtinti metinį finansinių 

ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus 

įstatymo numatytus klausimus. 

 

3.2  Stebėtojų taryba 

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų 

tarybą kadencijos laikotarpiui iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų 

taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų 

taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio 

visuotinio akcininkų susirinkimo.  

 

Ataskaitiniais metais UAB „Utenos vandenys“ dirbo Utenos rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-178 paskirta sekančios sudėties stebėtojų taryba: 

 Vaidas Lankauskas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 

 Liuonius Purvinis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 

 Jonas Slapšinskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

 Jonas Spietinis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;    

 Henrikas Zabiela, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas. 

 

Stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Spietinis. 

 

Administracijos vadovas - Direktorius

Stebėtojų taryba

Akcininkų susirinkimas
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2019 m. balandžio 10 d. stebėtojų tarybos narys Jonas Slapšinskas pateikė atsistatydinimo 

iš stebėtojų tarybos pareiškimą. 

 

2019 metais įvyko 5 šios stebėtojų tarybos ir  UAB „Utenos vandenys“ vadovų posėdžiai. 2019 

m. sausio 15 d. posėdyje 5 metų kadencijai išrinktas UAB „Utenos vandenys“ direktorius. 

Juo tapo Gintaras Diržauskas.  Kitų  posėdžių metu  aptarti praėjusių 2018 metų rezultatai 

bei laukiami 2018 metų veiklos rodikliai, paramos skyrimo bei kiti klausimai.  

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 

AĮ-695 sudarę naujos sudėties UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų taryba: 

 Rimantas BAKAS, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, 

(nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje); 

 Vytautas LEIKA, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos 

skyriaus vyriausiasis specialistas, (savivaldybės atstovas); 

 Donata LUBIENĖ, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėjo pavaduotoja, (savivaldybės atstovė); 

 Sigita PAŠKEVIČIENĖ, Utenos rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus vyriausioji vidaus auditorė, (nepriklausoma narė finansų srityje); 

 Rimantas ŠIAUČIŪNAS, UAB „Duventa“ generalinis direktorius, (nepriklausomas 

narys statybų srityje).    

Stebėtojų tarybos narių sprendimu stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Vytautas 

LEIKA. 

 

Įvyko 5 stebėtojų tarybos ir  UAB „Utenos vandenys“ vadovų posėdžiai 

 

 Pirmasis naujai išrinktos stebėtojų tarybos posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 2 d. 

jame išrinktas stebėtojų tarybos pirmininkas, patvirtintas reglamentas. Kituose stebėtojų 

tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai dėl 2018 m. pelno paskirstymo pakeitimo projekto, 

9 mėnesių veiklos rezultatų, susipažįstama su Utenos rajono savivaldybės lūkesčių raštu, 

2019-2021 m. UAB "Utenos vandenys" veiklos planu, informacija apie vandens tiekimo ir 

nuotekų tinklų plėtrą ir rekonstravimo galimybes savivaldybės teritorijoje biudžetas. Taip 

pat pritarta 2020 m. biudžetui, paramų skyrimams gavus prašymus.  Aptarta klausimai dėl 

Utenos miesto dumblo apdorojimo įrenginių statybos.  

    

3.3  Bendrovės vadovas 

Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. UAB „Utenos 

vandenys“ direktoriaus pareigas iki 2018-12-21 vykdė Adolfas Juršys. Nuo 2018-12-22 laikinai 

direktoriaus pareigas vykdė Gamybos direktorius Vytautas Šakėnas.  2019 m. vasario 11 d. po 

atrankos UAB „Utenos vandenys“ direktoriaus pareigas pradėjo eiti Gintaras Diržauskas.  

Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę – finansinę 

veiklą, siekdama stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo. 

 

3.4  Bendrovės personalas 

 

 

2019 metais,  bendrovėje dirbo 129 darbuotojai (žr. 2 pav.).  
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Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 50 proc. visų darbuotojų bendrovėje 

dirba 15 metų ir daugiau.  

 

 

2 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika bendrovėje 2014-2018 metais 

 

 2019 m. įmonėje nebuvo nei vieno nelaimingo atsitikimo, tačiau 2 darbuotojams 

pripažinta profesinė liga. 
 30 darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ar vadovaujantys pavojingų darbų atlikimui 

apmokyti profesinio mokymo įstaigose Darbų saugos ir sveikatos klausimais pagal 

įvairias mokymo programas.  

 15 darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ar vadovaujančių pavojingų darbų atlikimui 

apmokyti įmonės specialistų DSS klausimais pagal įvairias patvirtintas mokymo 

programas.  

 

 71 darbuotojo patikrinta sveikata pagal darbuotojų pareigybių sąrašą, kai privalomas 

išankstinis ir periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas. 

 Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 2004-10-14 d. įsakymu Nr.V-716 

patvirtintu Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių 

sąrašu, 23 įmonės darbuotojai paskiepyti nuo erkinio encefalito. 60 darbuotojų paskiepyta 

nuo infekcinių ligų. 

 Atliktos  civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema: „Vandentiekio stoties 

įrenginių, prietaisų darbas, įvykus elektros mirksniui“. 

 Pagal civilinės saugos patvirtintą mokymo programą  apmokyti 117 darbuotojų. 

 Pakoreguotas įmonės Ekstremalių situacijų valdymo planas. 

 Organizuotas asmeninių apsaugos priemonių pirkimas, parinkti tiekėjai, sudarytos 

sutartys. 

 

 

126

129 129 129

127

129

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Darbuotojų skaičius
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2019 m. lapkričio 26 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įmonėje tikrino 

elektros įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą. Vėliau iš minėtos tarybos  

buvo gautas 2019-11-16 nurodymas Nr.12ĮP1-164.  

Vadovaujantis  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymu įmonėje 

parengtas  2019-12-03 direktoriaus įsakymu Nr.VO-164 patvirtintas nurodytų trūkumų 

pašalinimo priemonių planas. 

 

 

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

aplinkosaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2004 

standartų reikalavimus. 

Ataskaitiniais metais įmonėje vyko išorinis persertifikavimo auditas vadybos sistemų 

priežiūrai bei tobulinimui užtikrinti bei įvertinti procesų atitikčiai ISO 14001:2015 ir ISO 

9001:2015 reikalavimams. Šio audito metu nustatyti pastebėjimai ir gerinimo galimybės:  

 Teigiami požymiai 

 Valdymo lygmuo įvertintas 4 (5 balų sistemoje). 

 Naudojant prieinamos informacijos reprezentacinę imtį ir išskyrus dokumentuotas 

neatitiktis, vadybos sistema vertinama kaip efektyvi ir atitinkanti standartų 

reikalavimus. 

 Pažymėtina įmonės sukurta ir gerai prižiūrima veiksmingumo rodiklių sistema.  

 Pažymėtina aukšta už vadybos sistemą atsakingo asmens kompetencija ir pastangos 

sistemiškai ir racionaliai prižiūrėti bei tobulinti įmonės integruotą vadybos sistemą. 

 

 Pagrindinės gerinimo sritys 

 Stiprinti visų lygių darbuotojų įtraukimą į vadybos sistemos palaikymą ir nuolatinį 

gerinimą. Pagal poreikį skirti reikiamus išteklius kompetencijų ugdymui. 
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3 pav. UAB „Utenos vandenys“ naujai suteikti vadybos sistemos sertifikatai 

 

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.  

 

3.5 Bendrovės pasiekimai 

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 sprendimas 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. 

 

 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai:  

 Utenos nuotekų valyklai Nr. TU(2)-26,    

 Antalgės ir Jasonių nuotekų valyklai TU(2)-38, 

   Saldutiškio ir Kirdeikių nuotekų valyklai Nr. TU(2)-29.  

 Taršos leidimai: 

  Ąžuolijos nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-14/2016,  

  Sudeikių nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-4/2014, 

 Šiaudinių nuotekų aglomeracijos Nr. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017, 

 Tauragnų nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-5/2014, 

 Užpalių nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-7/2014, 

 Vyžuonų nuotekų aglomeracijos Nr. TL-U.4-6/2014. 

 

 Vadybos sistemos sertifikatai, kad vadybos sistema organizacijoje UAB „Utenos 

vandenys“ atitinka vadybos sistemos standartus ISO 9001:2015 bei ISO 1400:2015. 

Sertifikatai galioja nuo 2018 m rugpjūčio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 

 

 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“.  

 

 Licencija (leidimas) Nr. NM-58 vykdyti veiklą, susijusią su nuodingomis 

medžiagomis. Leidimas gautas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 

m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl leidimų vykdyti veiklą, susijusią su 

nuodingomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo jį išduoti, jų patikslinimo, 

pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 

 

 Iki 2020 metų sudaryti galimybę Antalgės kaimo gyventojams naudotis nuotekų 

tvarkymo paslaugomis bei patiekti vandenį iš Utenos vandenvietės. Tikslas 

pasiektas. 

 Iki 2020 metų sudaryti galimybę Jasonių kaimo gyventojams naudotis vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tikslas pasiektas. 

 Iki 2020 metų sudaryti galimybę  Pačkėnų kaimo gyventojams naudotis vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tikslas pasiektas.  
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 Iki 2020 metų sudaryti galimybę Medenių kaimo gyventojams naudotis vandens 

tiekimo paslaugomis. Tikslas pasiektas.  

 Spręsti dumblo tvarkymo problemą. Parinkti rangovus projekto "Utenos dumblo 

apdorojimo įrenginių statyba" įgyvendinimui ir esant finansavimui pradėti projekto 

vykdymą.  Tikslas pasiektas.  

 

4. EKSPLOATUOJAMI OBJEKTAI 

 

2019 metais UAB „Utenos vandenys“ eksploatavo 31 vandentvarkos ūkį Utenos mieste ir 

Utenos rajono kaimo gyvenamosiose teritorijose.  

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, Kaimynų, Kaniūnų, Klykių ir Vilkablauzdės, 

Medenių, Pakalnių,  Radeikių, Sėlės, Sirutėnų, Vaikutėnų, Velbiškių ir Vilučių kaimuose bei 

Šiaudinių kaimo Senojo Kaimo gatvės (žr. 5 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav, UAB „Utenos 

vandenys“   

eksploatuojamų objektų  

geografija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 metais bendrovė 

eksploatavo: 

 31 

vandenvietes, kurių 
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bendri ištekliai 18864 m3/d; 

 30vandens nugeležinimo įrenginių: 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; 

 70 artezinių gręžinių;  

 2 vandens rezervuarus; 

 23 vandens bokštus;  

 357 km vandentiekio tinklų; 

 242,7 km nuotekų tinklų; 

 75 nuotekų siurblines;  

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

Vyžuonų miesteliuose ir  Ąžuolijos, Kirdeikių, Pačkėnų bei Šiaudinių kaimuose, kurių 

bendras pajėgumas 18903 m3/d. 

5. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS  

5.1 Vandens gavyba 

Ataskaitiniais metais vandenvietėse išgauta 2568,2 tūkst. m3 vandens. Per parą vidutiniškai 

išgauta 7,0 tūkst. m3 vandens. Palyginus praėjusių metų ir ataskaitinių metų vandens 

išgavimą, 2019 metais išgavimas beveik nepakito  (žr. 6 pav.). 

 

 

 

6 pav. Metinis vandenvietėse išgauto vandens kiekis 2015-2019 metais 

 

Vandenvietėse nuolat stebimas vandens lygis gręžiniuose, atliekamas poveikio požeminiam 

vandeniui monitoringas. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, požeminio vandens 

monitoringas privalomas Kaliekių vandenvietei. Pagal šiai vandenvietei sudarytą požeminio 
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vandens monitoringo programą 2017-2021 metams, atliktas kasmetinis atskaitinių metų 

poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Daugiamečių monitoringo programų 

matavimų fone, vandenvietėje vandens lygis išlieka stabilus, vandens cheminė sudėtis 

praktiškai nereaguojanti į išgaunamus Kaliekių vandenvietėje debito pokyčius.  

 

5.2 Vandentiekio tinklai 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 357,0 km vandentiekio tinklų (žr. 7 pav.), 

iš jų 188,3 km Utenos mieste ir 168,3 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose. 

 

Eksploatuojamų tinklų ilgis ženkliai išaugo pradėjus įsisavinti investicijas iš ES 

finansuojamų fondų.  Eksploatuojamų tinklų padaugėjo dėl vykdomos plėtros pagal šiuos 

investicinius projektus: 

 pagal projektą „Utenos rajono Tauragnų miestelio vandentvarkos ūkio tobulinimas“, 

finansuojamą iš ES SAPARD fondo nutiesti vandentiekio tinklai Tauragnuose; 

 pagal projektą „Neries baseino investicinės programos I etapo (Zarasų, Visagino, 

Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas 

Nr. 2005/LT/16/C/PE/001“ nutiesti tinklai į Grybelių, Ąžuolijos individualių namų 

kvartalą, Basanavičiaus gatvę, Dauniškio ir Vyžuonėlių ežero rajonus Utenos mieste; 

 pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Utenos rajone“, projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-034, nutiesti tinklai į Joneliškio, 

Klovinių, Nemeikščių, Vyžuonėlių, Mockėnų kaimus ir Pavasario, Šaltinių, Pelkių, 

Sakalų gatves Utenos mieste; 

 pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos 

rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ projektas Nr.VP3-

3.1-AM-01-V-02-075, vandentiekio tinklai pastatyti Utenoje (Grybelių, Klovinių, Šilinės 

kaimuose, sodų bendrijų gyvenamuosiuose rajonuose Draugystė, Jovaras, Šilelis), 

Sudeikių, Užpalių, Tauragnų, Vyžuonų miesteliuose.  

 

7 pav. UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio tinklų ilgis km,2015-2019 metais 
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Didžioji dalis vandentiekio tinklų pakloti 1970-1985 metų laikotarpiu, kada vandens poreikis 

buvo kelis kartus didesnis. Esami vamzdynų skersmenys yra per dideli, patys vamzdynai, jų 

sujungimai yra nekokybiški, pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. Šios medžiagos 

neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams. Tai įtakoja avaringumą bei jų eksploatavimo 

kaštus. 2019 metais vandentiekio tinkluose įvyko 98 avarijos (žr. 8 pav.).  

 

  

 

8 pav. UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamų vandentvarkos tinklų avaringumas 2015-

2019 metais 

 

 

Apie vandens tiekimo sutrikimus gyventojai nedelsiant buvo informuojami internatinėje 

svetainėje www.utenosvandenys.lt, pranešimų rubrikoje „Vandens tiekimo sutrikimai“.  

 

5.3 Geriamojo vandens kokybė 

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti 

Lietuvos  higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Pagal juos bei įmonės patvirtintą „Tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 

planą“, suderintą su Utenos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Utenos 

vandenys“ vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės programinę priežiūrą.  

 

Einamiesiems metams pasibaigus, apie geriamojo vandens programinės priežiūros 

rezultatus skelbiama UAB „Utenos vandenys“ interneto svetainėje. Vartotojams, kuriems 

tiekiamo geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą (maisto 

pramonės įmonės, mokyklos, vaikų darželiai ir kt.), atlikus geriamojo vandens tyrimus, 

išsiunčiami tyrimų rezultatų protokolai. 2018 metais išsiųsti 146 geriamojo vandens tyrimų 

protokolai. 
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Utenos miestui ir rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens priežiūra atliekama 

pagal planą, suderintą su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Reikalaujamų ir atliktų 

tyrimų skaičius, neatitikusių tyrimų skaičius, neatitikimo priežastys pateikiamos 

programinės priežiūros ataskaitose. 

2019 m. be tyrimų atliktų UAB "Utenos vandenys" laboratorijoje (žr. lenteles) visų 31-os 

vandenviečių tiekiamo vandens į skirstomąjį tinklą ištirti toksiniai rodikliai, parametrų 

vertės (radiologiniai tyrimai). Tyrimai buvo atliekami UAB "Vandens tyrimai", radiacinės 

saugos centro laboratorijose. Tirta 25 analitės. Utenos miestui tiekiamas vanduo šiose 

laboratorijose tirtas 2k./metuose. Taip pat 1 kartą tirtas pramonės linija tiekiamas vanduo. 

Neatitikusių tyrimų Utenos miestui tiekiamo vandens iš skirstomojo tinklo ir vartojimo 

vietose, vykdant programinę priežiūrą, už 2019 m. nenustatyta.  

Utenos r. gyvenvietėse  neatitikusių rodiklių, t.y. geležies, drumstumo  nustatyta Medenių  

gyvenvietėje tiekiamame vandenyje kovo mėn. 2019 m. čia pastatyta nugeležinimo stotis ir 

nutiesti nauji tinklai. 

 Utenos miestui ir gyvenvietėms tiekiamo vandens vidutinės rodiklių reikšmės už 2019 m. 

pateikiamos įmonės  internetiniame puslapyje. Taip pat  vartotojams (mokyklos, vaikų 

darželiai ir kt. įstaigos, užsakovai)  išsiųsta  146 geriamojo vandens tyrimų protokolai. 

Geriamojo vandens kokybės priežiūra apima vartotojams tiekiamo ir pas vartotojus 

patenkančio vandens tyrimus. Tyrimus vykdo bendrovės geriamojo vandens laboratorija, 

turinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą „Geriamojo vandens tiekėjo 

laboratorijos patvirtintą leidimą“ atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo 

vandens tyrimus − 13 tikrinamųjų parametrų. Kitiems tyrimų rodikliams nustatyti, vandens 

mėginiai buvo vežami į atestuotą UAB „Vandens tyrimai“ laboratoriją bei į akredituotą 

Radiacinės saugos centro laboratoriją, radiologiniams tyrimams atlikti.  

 

Eilę metų geriamojo vandens kokybė užtikrinama nenaudojant vandens dezinfekcijos 

priemonių. 

 

Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos 

rajone (Jasonių k.)", ataskaitiniais metais pastačius dalį naujų vandentiekio ir nuotekų 

tinklų bei prijungus juos prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros, nuo lapkričio 

mėnesio Jasonių kaimo vartotojams tiekiamas tinkamos kokybės geriamasis vanduo, 

paruoštas Utenos miesto vandens gerinimo įrenginiuose bei surenkamos nuotekos išvalomos 

Utenos miesto nuotekų valykloje. Ataskaitiniais metais užbaigus projektą, prie Utenos 

miesto infrastruktūros sudaryta galimybė prijungti Jasonių ir Antalgės gyvenvietes bei sodų 

bendrijų gyventojų būstus. 

Visa tai rodo, kad Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenviečių vartotojams tiekiamas geros 

kokybės šaltas geriamasis vanduo. Vandens kokybės tyrimų rezultatai skelbiami UAB 

„Utenos vandenys“ internetinėje svetainėje. 
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6. NUOTEKŲ ŠALINIMAS IR VALYMAS  
 

6.1 Nuotekų šalinimas 

Utenos mieste bendrovė ataskaitinių metų pabaigoje eksploatavo 242,7 km veikiančių 

nuotekų tinklų (žr. 9 pav.), iš jų 185,6 km Utenos mieste, 57,1 km Utenos rajono miesteliuose 

ir kaimuose, virš 60 nuotekų siurblinių.  

 

 

9 pav. UAB „Utenos vandenys“ nuotekų tinklų plėtra, km 2015-2019 metais 

Anksčiau statyti nuotekų tinklų tinklai reikalinga renovacija. Esant mažiems nuotekų 

kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos 

bei sąnašos. Nuotekų tinklai, ypač senieji, kurie dauguma yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, 

lūžta, tampa nesandarūs, dažnai užsikemša. Šių tinklų tinkamai eksploatacijai užtikrinti 

reikalingas nuolatinis jų valymas, remontas. 

 

2019 metais nuotekų tinkluose įvyko 75 užsikimšimai.  

Eksploatuojant vamzdynus, kuriems būtina renovacija, susiduriama su infiltracija. 

Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo 

pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. 2019 m. infiltraciją lyginant su 2018 m., ji beveik 

nepakito, lyginant su 2017 metais infiltracija sumažėjo 14,6 procentinio punkto (žr. 10 pav.).  
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10 pav. UAB „Utenos vandenys“ surinktų, išleistų nuotekų kiekiai ir infiltracija 2014-2018 

metais 

 

Infiltracijos sumažėjimą lėmė ataskaitinių metų ilgas sausringas laikotarpis ir atlikti darbai. 

Siekiant sumažinti į nuotakyną per nesandarius šulinių liukus, ypač liūčių metu, patenkantį 

vandens kiekį, 2019 metais remontuoti nuotekų šuliniai, šuliniams pakeisti liukai.  

 

Nors Utenos miesto nuotekų surinkimo sistema yra atskirta nuo paviršinio vandens 

surinkimo sistemos, tačiau susiduriame su nelegaliais drenažo prijungimais į nuotekų 

sistemą. Vartotojų ir abonentų, kurie drenažo, lietaus vamzdyną yra prijungę prie nuotekų 

tinklų nustatymui, UAB „Utenos vandenys“ naudoja specialią įrangą.  

 

6.2  Nuotekų valymas 

2019 metais iš vartotojų surinkta 2659,5 tūkst. m3 nuotekų: iš gyventojų – 547,5 tūkst. m3, 

iš pramonės abonentų – 1656,4 tūkst. m3, iš kitų komunalinių vartotojų – 455,7 tūkst. m3 

nuotekų. Surinktų nuotekų kiekis (pagal vartotojų grupes parodytas 11 pav.)  lyginant su 

2018 metais praktiškai nesikeitė.  Didžiausia paslaugos gavėjų grupė – abonentai (pramonės 

įmonės, komerciniai ir kiti vartotojai) su daro apie 79 proc., gyventojai apie 21 proc. 
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11 pav. UAB „Utenos vandenys“  realizuoto geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų 

kiekiai pagal vartotojų grupes 2019 metais, tūkst. m3 

 

 Utenos miesto ir gyvenviečių nuotekų valymo įrenginiuose įtekančių ir išleidžiamų nuotekų 

kontrolė atliekama pagal monitoringo planus ir technologinių tyrimų grafikus. Rodikliai yra 

pateikiami aplinkos apsaugos agentūrai už kiekvieną ketvirtį nuotekų monitoringo ataskaitose, 

Vyžuonos upės – už metus. Duomenys apie tyrimus patalpinti atviroje sistemoje.  

 Iš Utenos m. valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų užterštumas 2019 m. pagal 

BDS, CHDS, bendro azoto, bendro fosforo, chloridų, riebalų tyrimus neviršijo 

leidžiamų koncentracijų. Vyžuonos upės taip pat. 

 Iš Utenos r. gyvenviečių  valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų užterštumas 2019 

m. pagal BDS tyrimus neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų. 

 Leistinas nuotekų koncentracijas metų eigoje dažniausiai viršijo: "Švyturys Utenos 

alus" (BDS, BN, BP), "Rokiško pieno gamyba"(BDS, riebalai, BN), "Utenos mėsa" 

(BDS, riebalai, BN, BP), URATC (BDS). 

  Į Utenos miesto nuotekų valyklą pateko 2659,5 tūkst. m3 nuotekų, surinktų iš vartotojų ir 

abonentų, ir 1235 tūkst. m3 infiltracinio vandens. Utenos mieste nuotekų tinklais 

surenkamos visos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos 1999 metais 

rekonstruotoje ir išplėstoje nuotekų valykloje. Valykla pagal išvalymo rodiklius atitinka 

visus šiandien šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus nuotekų valymui, joje 

įdiegtas ir azoto, fosforo šalinimas 

Į Utenos miesto nuotekų valyklą atitekančių nuotekų užterštumas metų laikotarpyje 

svyruoja, tačiau nuotekų išvalymo efektyvumas lieka stabilus ir įmonė kasmet į aplinką 

išleidžia mažai kintantį teršalų kiekį.  
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7. PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI 

Ataskaitiniais metais Utenos rajono gyventojams buvo taikomos nuo 2014 m. birželio 1 d. 

įsigaliojusios UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos, 2014-04-07 nutarimu Nr. 03-102 suderintos su Valstybine kainų ir 

energetikos kontrolės komisija ir patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-

24 sprendimu Nr. TS-100.  2019 m. spalio 18 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

nutarimu Nr. O3E – 600 suderino UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Utenos rajono savivaldybės taryba 2019 m. 

lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-291 patvirtino naujas UAB „Utenos vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

Kainos (be PVM)
Galiojanti nuo 

2020 01 01
Buvusi 

Pokytis.%

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kaina  vartotojams. kuriems vanduo apskaitomas bute  

Eur/m3

1,70 1,83 -7,1%

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kaina (su PVM) vartotojams.  kuriems vanduo apskaitomas 

individualiame name Eur/m3

1,67 1,67 0,0%

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainos abonentams Eur/m3
1,71 1,73 -1,2%

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainos abonentams. perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir 

karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai 

daugiabučio namo įvade Eur/m3

1,63 1,64 -0,6%

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams. kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo bute. Eur/butui per mėn.

1,24 0,81 53,1%

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams. kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo įvade. Eur/namui per mėn.

8,61 3,11 176,8%

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos 

prietaisui per mėn.

0,90 0,72 25,0%

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams. 

Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 

5,82 4,66 24,9%
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2019 metų pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis 

Utenos aglomeracijoje naudojosi: 

 Utenos mieste apie 25,5 tūkst. gyventojų (apie 98,7 % nuo statistinio gyventojų 

skaičiaus) bei miesto įmonės ir organizacijos, 

 Utenos priemiesčio kaimuose apie 0,4 tūkst. gyventojų (apie 85,3 % nuo statistinio 

gyventojų skaičiaus). 

 

Sudarytų sutarčių pagal vartotojų grupes 

 

 

 

 

 

UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamose kaimo vietovėse šalto geriamojo vandens tiekimo 

paslaugomis naudojosi apie 5,3 tūkst. gyventojų (apie 71,1 % nuo statistinio gyventojų 

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

paslaugomis (apie 29,1 % nuo statistinio gyventojų skaičiaus tose vietovėse). Nuotekų 

vartotojų padaugėjo, nes vis dar jungiasi vartotojai prie pastatytų nuotekų tinklų Sudeikių, 

Užpalių, Tauragnų, Vyžuonų, Šiaudinių miesteliuose bei naujai pastatytų tinklų Jasonių, 

Antalgės, Pačkėnų gyvenvietėse.   

 

2018 metai
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Kliento tipas / sutartys 2019 metai

Vartotojai (gyventojai): 15239

daugiabučiuose    (atsiskaito   pagal bute įrengtą skaitiklį); 10028

individualiuose namuose. 5211

Abonentai      (įmonės,       įstaigos, organizacijos, bendrijos): 487

bendrijos   (daugiabučiai   atsiskaito pagal namo įvade įrengtą skaitiklį). 6

Iš viso klientų 15732
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12 pav. UAB „Utenos vandenys“ su vartotojais (gyventojais) sudarytų sutarčių 

pasiskirstymas pagal teritorijas 

 

Kaip ir ankstesniais metais, ataskaitiniais metais bendrovė skatino gyventojus prisijungti 

prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytų ankstesniais infrastruktūros plėtros 

investiciniais projektais: „Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, 

Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse)“ ir „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone“.   

 

Projektui „Neries baseino investicinės programos I etapas“ Europos komisijos sprendimu, 

buvome įsipareigoję prijungti prie vandentiekio tinklų 1620 gyventojus, o prie nuotekų tinklų 

– 2723 gyventojus. Įsipareigojimas ne tik buvo įvykdytas, bet ir viršytas: 2018 m. gruodžio 

31 d. prie vandentiekio tinklų prisijungė 2105 gyventojai (35 gyv./metus), o prie nuotekų 

tinklų – 3570 gyventojai (57 gyv./metus).    

 

2011 metais įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Utenos rajone“. Šio projekto finansavimo administravimo sutartyje, 

pasirašytoje tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Utenos vandenys“, 

numatyta, kad įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 830 gyventojams (315 gyventojų 

esamų ir 515 gyventojų perspektyvoje) prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2018 

m. gruodžio 31 d. prisijungusių prie vandentiekio tinklų buvo 448 gyventojų (18 gyv./metus), 

prie nuotekų – 448 gyventojų (18 gyv./metus), deklaravusių gyvenamąją vietą šiose 

gyvenvietėse. 

 

Šioje teritorijoje pagal Utenos miesto bendrąjį planą yra numatytos vidutinio ir mažo 

užstatymo intensyvumo teritorijos su vyraujančia gyvenamąja, visuomenine ir komercine 
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statyba. Šiuo metu čia yra daug laisvų sklypų su pradėta statyba ar pakeista žemės 

paskirtimi į gyvenamąją teritoriją, tačiau atėjus sunkmečiui, augant emigracijai ir dėl to 

sustojus statyboms, gyventojų prisijungimas prie pastatytos infrastruktūros vyksta vangiai. 

Ta pati situacija fiksuota ir ataskaitiniais metais.  

 

Bendrovė skatina gyventojus rinktis gyvenamajai vietai sklypus, šalia kurių yra išvystyta 

vandentvarkos infrastuktūra. Internetinėje svetainėje www.utenosvandenys.lt yra pateikta 

teritorijų schemos, kuriose yra pastatyta vandetvarkos infrastruktūra, nuoroda į REGIA 

(regionų geoinformacinės aplinkos paslauga), kurioje pateikta išvystyta inžinerinė 

infrastruktūra. 

 

Pagal finansavimo - administravimo 2010-02-07 sutartį Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-075 buvome 

įsipareigoję, kad įgyvendinus projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, 

Vyžuonose)“ veiklas, bus prijungta 1533 būstai prie nuotekų tinklų ir 1381 būstas prie 

vandentiekio tinklų. Ataskaitinių metų pabaigoje prie nuotekų tinklų buvo prisijungę 972 

(38 būstai/metus), o prie vandentiekio tinklų − 844 būstai (8 būstai/metus). 

 

Nuo 2019 m. gegužės 2 dienos įsigaliojo Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo nuostata, įpareigojanti asmenis, jų nuosavybėje esančius vandentvarkos įrenginius, 

prijungti per 9 mėnesius prie Viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros.  

 

Už įstatymo nuostatų nevykdymą nuo 2019 m. gegužės 1 dienos įsigalioja Administracinių 

nusižengimų kodekso įstatymo nuostata užtraukianti nuobaudą. Priimti įstatymų 

pakeitimai, abejojančius vandentvarkos paslaugų nauda, turėtų įpareigoti jungtis prie 

vandentvarkos infrastruktūros. 

 

 

2019 metais vandens pardavimai sudarė 2380,5 tūkst. m3 (žr. 13 pav.). Gyventojams 

parduota 641,6 tūkst. m3 (27,0 % nuo bendro kiekio), įmonių gamybos poreikiams – 1336,9 

tūkst. m3 (56,1 %), kitiems vartotojams – 402,0  tūkst. m3 (16,9 %).  

 

Ataskaitinius metus palyginus su praėjusiais metais, vandens pardavimai keitėsi labai 

nežymiai.  
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13 pav. UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. pagrindinės pajamos pagal vartotojų grupės 

 

Daugiausia vandens tiekimo paslaugomis naudojasi pramonės įmonės. Vandens tiekimas 

ūkio subjektams (suvartojančių 50 m3/parą ir daugiau vandens) ataskaitiniais metais 

sumažėjo 90,1 tūkst. m3 (6,7 %).  Kitų vartotojų (abonentų) vandens suvartojimas išaugo  – 

100 tūkst. m3 (25,8 %). 

 

 

 

14 pav. Pagrindinės veiklos pajamų dinamika 2019 m, tūkst. Eur 
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15 pav. UAB „Utenos vandenys“ pajamų pasiskirstymas pagal vartotojų grupes 2019 

metais, tūkst. Eur. 

 

Per 2018 metus iš vartotojų surinkta ir išvalyta 2660 tūkst. m3 (žr. 13 pav.): iš gyventojų – 

548 tūkst. m3 (20,6 % nuo bendro kiekio), įmonių gamybos poreikiams – 1691,1 tūkst. m3 

(63,6 %), kitiems vartotojams – 420,9  tūkst. m3 (15,8 %).  

 

Nuotekų paslaugų naudojimo apimtis pagal vartotojų grupes lyginant su 2018 m. keitėsi 

nežymiai. Ataskaitiniais metais pardavimų augimo tendencijos nebuvo. 

 

 

Gyventojų sektoriuje išskiriamos dvi vartotojų grupės: Utenos miesto ir kaimų gyventojai. 

Daugiausiai parduodama vandens ir surenkama nuotekų Utenos mieste: vandens  – 508,9 

tūkst. m3 (79,3 %), nuotekų - 500 tūkst. m3 (91,3 %). Kaimų gyventojams ataskaitiniais 

metais parduota 132,7 tūkst. m3 (20,7 %) vandens ir 48 tūkst. m3 (8,7 %) surinkta nuotekų. 

 

Dėl mažų parduodamo vandens ir surenkamų nuotekų kiekių, vandentvarkos ūkiai 

kaimuose, lyginant sąnaudas su gaunamomis pajamomis už suteiktas paslaugas yra 

nuostolingi. 2019 metais šių ūkių eksploatavimas sudarė 541,9 tūkst. eurų nuostolį, o pagal 

atskirus kaimus pateikiama  grafike (žr. 16 pav.). 
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16 pav. UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojamų kaimų vandentvarkos ūkių 

nuostolingumas 2019 metais 

 

 

8. SĄNAUDOS IR EKONOMINIAI FINANSINIAI REZULTATAI 

 

2019 metais Bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo  372 tūkst, Eur grynojo pelno. Pajamų, 

sąnaudų, pagrindinės veiklos pelno dinamika pateikiama (17 pav.).  Lyginant su 2018 m. 

pelnas iš pagrindinės veiklos mažesnis 159,4 tūkst. Eur (27,7 proc.) pagrindinės sumažėjusio 

pelno priežastys – išaugusios sąnaudos, priežastys pateikiamos (18 pav.).  

 

 

17 pav. Pajamų, sąnaudų, pagrindinės veiklos pelno dinamika, tūkst. Eur 
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18 av. Pagrindinės veiklos pelno pokytis: 2019 m. faktas  su 2018 m. faktu, tūkst. Eur  
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9. INVESTICIJOS, PLĖTRA IR PLANAI 

9.1 Bendrovės investicijos  

 

2019 m. atlikta darbų už 4.170 tūkst. Eurų, kurios išdėstytos lentelėje žemiau.  

 

 

 

 

 

Ataskaitiniais metais atliktų darbų ir įsigyto ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai: 

 dotacijos, subsidijos - 1722,5 tūkst. Eurų; 

 paskolos                   - 1366,0 tūkst. Eurų; 

 nuosavos lėšos         - 1081,6 tūkst. Eurų.  

 

2019 m. buvo paimta 1080 tūkst. eurų paskola projektams „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ 

ir „Nuotekų tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m.“ įgyvendinti. Dėl išaugusios projekto 

„Utenos dumblo įrenginių statyba“ vertės, papildomai paimta 335 tūkst. Eurų paskola  iš Finansų 

1. Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 3188,7

1.1. Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba 1541,7

1.2. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos raj. (Jasonių k.) 345,9

1.3.

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos raj. (Jasonių k.)  

II etapas 447,2

1.4. Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime 205,1

1.5. Vandentiekio tinklų Kauno g. Utenos r. statyba 18,1

1.5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime 322,8

1.6. Pačkėnų nuotekų valyklos statyba 56,4

1.7. Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime 163,0

1.8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenoje ir rajone 101,9

1.9. Būsimų investicinių projektų studijos -25,8

1.10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenoje ir rajone (Bokšto gatvė) 12,3

2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 981,3

2.1. Aušros g. vandentiekio tinklų rekonstrukcija 75,1

2.2. Aušros g. nuotekų tinklų rekonstrukcija 548,4

2.3. Nuotekų tinklų ir siurblinių ūkio atstatymas (siurblių, sklendžių) 50,5

2.4.

Vandentiekio ūkio turto atstatymas (siurblių, sklendžių keitimas, tinklų 

renovavimas) 251,0

2.5. Kompiuterinės, automatinės, elektrinės įrangos atnaujinimas 21,0

2.6. Apskaitos priemonių įsigyjimas 10,7

2.7. Nuotekų ūkio technologinių prietaisų atnaujinimas 4,4

2.8. Kita 20,3

2.9.

Vandens gręžinių pergręžimas,siurblių,pakeitimas, bokštų ir rezervuarų 

renovavimo ir atstatymo darbai 0,0

Iš viso 4170,1

Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas

Eil.Nr.

B. Ataskaitiniu 

laikotarpiu įvykdyti 

darbai  ir įsigytas 

ilgalaikis turtas 
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ministerijos (bendra paskolos suma sudaro – 2228 tūkst. Eurų). Ataskaitiniu laikotarpiu baigta 

grąžinti paskola projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos 

rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Užpaliuose, Vyžuonose)“. Grąžinta suma sudarė 78 tūkst. 

Eurų. 2019 m. kreditinėms įstaigoms sumokėta 15,8 tūkst. Eurų palūkanų. 

 

Įmonės keliamos nuostatos, vykdant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą − Utenos rajono 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių 

įgyvendinimo I ir II prioritetas. Tikslas − sukurti reikiamą infrastruktūrą vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugai teikti Utenos rajono Pačkėnų ir Antalgės kaimuose ir 

sudaryti gyventojams palankias prisijungimo prie tinklų galimybes. 

  

   

Pastačius tinklus nuo Utenos miesto iki Antalgės gyvenvietės, ir atskirus tinklus Pačkėnų 

kaime ataskaitiniais metais Jasonių, Antalgės, Pačkėnų gyvenvietėms geriamasis vanduo 

pradėtas tiekti atitinkantis higienos normos HN 27:2017 „Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai“ reikalavimus. Gyventojai kreipiasi dėl prisijungimo sąlygų.  

Toliau tęsiant pirkimo procedūras, įvertinus pasiūlymus, laimėtoju pripažinta jungtinės 

veiklos partnerių grupė: WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“. 2019 metų 

kovo mėnesyje pasirašyta sutartis ir pradėti projektavimo darbai. 

  

9.2 Planai 2020 metams 

2019 metais svarbiausia užduotis bus sėkmingai vykdyti ES investicinių projektų 

įgyvendinimą, atliekant projektų administravimo, projektų vykdymo bei statybos techninę 

priežiūrą bei užbaigti 2018 metais pradėtus darbus. 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.  

 

2020 biudžetiniais metais įmonė vykdydama vandentiekio ir nuotekų ūkio renovaciją ir 

plėtrą, planuoja tęsti šiuos pagrindinius darbus: 

 baigiamieji vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai Pačkėnų kaime; 

 baigiamieji vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai Antalgės kaime; 

 gyventojams gerinant prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas, 

numatoma pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas; 

 pradėti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybą; 

 suremontuoti Utenos miesto pagrindinės nuotekų siurblinę Nr. 4: sumontuojant naujas 

grotas, nešmenų presus, įrengiant ventiliaciją, patalpų remontą; 

 atlikti Leliūnų miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninį projektą, 

nustatyti naujos nuotekų valyklos našumo poreikį; 

 Leliūnų miestelyje pastatyti nuotekų valyklą bei nutiesti vandentiekio tinklus ~ 420 m, 

nuotekų tinklus ~ 1780 m; 

 Saldutiškio mstl. nuotekų tinklai (~1980 m) (vandentiekio ir nuotekų tinklų 

projektas). 

 

 

 




