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1. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI 

UAB „Utenos vandenys“ pagrindin� veikla – geriamo vandens gavyba, gerinimas ir centralizuotas 
tiekimas vartotojams, nuotek� surinkimas ir išvalymas. �mon� siekia užtikrinti patikimas ir kokybiškas 
vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaugas vartotojui mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausi�
poveik� aplinkai.  

Pagal UAB „Utenos vandenys“ 2016-2023 met� strategin� plan� ataskaitini� met� veiklai buvo keliami 
šie pagrindiniai tikslai: 

Pasinaudojant Europos S�jungos finansin�mis l�šomis, kurios bus skirtos 2014-2020 met�
laikotarpiu, atitinkamai pagal l�š� dyd�, išpl�sti bei renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotek� tvarkymo infrastrukt�r� Utenos rajone. 

Užtikrinti, kad vartotojams patiekiamas geriamas vanduo atitikt� Lietuvos teis�s aktuose 
nustatytus reikalavimus, o nuotekos patenkan�ios � bendrov�s nuotek� tinklus b�t� surenkamos, 
išvalomos iki Lietuvos teis�s aktuose nustatyt� reikalavim� ir išleidžiamos � paviršinius vandens 
telkinius. 

Veiksmingai tvarkyti nuotek� dumbl�, siekiant galutinio jo panaudojimo, mažiausiomis 
s�naudomis; 

Išlikti pažangos siekian�ia �mone.  

2. AKCINIS KAPITALAS  

Uždarosios akcin�s bendrov�s „Utenos vandenys“ �statin� kapital� sudaro 15 991 569,16 eur�. Kapitalas 
padalintas � 552 196 paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos nominali vert� yra 28,96 eurai.  
Bendrov�s akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos �rašais asmenin�se vertybini� popieri� s�skaitose, 
kurios tvarkomos vertybini� popieri� apskait� reglamentuojan�i� teis�s akt� nustatyta tvarka.  
Bendrov�s �statai paskutin� kart� perregistruoti 2019 m. balandžio m�n. 25 d. sprendimas Nr. TS-97  ir 
�statinis kapitalas iš nuosav� l�š� padidintas 1 600 040 Eur�, išleidžiant 55250 paprast�j� vardini� akcij�. 
Vienos akcijos nominali vert� 28,96 Eur�. UAB „Utenos vandenys“ �statai Juridini� asmen� registre 
�registruoti 2019 m. geguž�s 7 d. Akcijas valdo Utenos rajono savivaldyb�s Taryba. 

3. BENDROV�S VALDYMAS 

Bendrov�s valdymo organai yra visuotinis akcinink� susirinkimas, steb�toj� taryba, bendrov�s vadovas. 
Bendrov� veikl� vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, akcini�
bendrovi� �statymu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo �statymu, �mon�s �statais ir kitais 
Lietuvos Respublikos teis�s norminiais aktais. Bendrov�s valdymo schema pateikta 1 paveiksle. 

3.1  Visuotinis akcinink� susirinkimas 

Visuotinis akcinink� susirinkimas yra aukš�iausias bendrov�s valdymo organas, kuris turi teis	 keisti ir 
papildyti bendrov�s �status, rinkti ar atšaukti steb�toj� tarybos narius, rinkti ir atšaukti audito �mon	, 
priimti sprendimus susijusius su bendrov�s akcijomis, tvirtinti metin� finansini� ataskait� rinkin�, didinti 
bei mažinti �statin� kapital�, paskirstyti peln� bei svarstyti kitus �statymo numatytus klausimus.  

Utenos rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. �sakymu Nr. A�-396 
patvirtintas Bendrov�s 2019 m. finansini� ataskait� rinkinys ir pelno (nuostoli�) paskirstymas. 

3.2  Steb�toj� taryba 

Steb�toj� taryba yra kolegialus bendrov�s veiklos prieži�r� atliekantis organas. Steb�toj� taryb�
kadencijos laikotarpiui iš 5 nari� renka visuotinis akcinink� susirinkimas. Steb�toj� taryba savo funkcijas  
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atlieka �statuose nustatyt� laik� arba iki bus išrinkta nauja steb�toj� taryba, bet ne ilgiau kaip iki steb�toj�
tarybos kadencijos pabaigos metais vykstan�io eilinio visuotinio akcinink� susirinkimo.  

Utenos rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. �sakymu Nr. A�-695 
sudaryta naujos sud�ties UAB „Utenos vandenys“ steb�toj� taryba: 

Rimantas BAKAS, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas, (nepriklausomas 
narys strateginio planavimo ir valdymo srityje); 
Vytautas LEIKA, Utenos rajono savivaldyb�s Teritorij� planavimo ir statybos 
skyriaus vyriausiasis specialistas, (savivaldyb�s atstovas); 
Donata LUBIEN�, Utenos rajono savivaldyb�s Strateginio planavimo ir investicij� skyriaus 
ved�jo pavaduotoja, (savivaldyb�s atstov�); 
Sigita PAŠKEVI�IEN�, Utenos rajono savivaldyb�s Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vyriausioji vidaus auditor�, (nepriklausoma nar� finans� srityje); 
Rimantas ŠIAU�I�NAS, UAB „Duventa“ generalinis direktorius, (nepriklausomas narys 
statyb� srityje).    

Steb�toj� tarybos nari� sprendimu steb�toj� tarybos pirmininku išrinktas Vytautas LEIKA. 

2020 m. �vyko 8 steb�toj� tarybos ir  UAB „Utenos vandenys“ vadov� pos�džiai. Steb�toj� tarybos 
pos�džiuose svarstyti klausimai d�l 2019 m. pelno paskirstymo projekto, ketvir�i� veiklos rezultat�, 
perskai�iuot� UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� bazini�
kain�, susipažinta su 2019-2021 m. UAB "Utenos vandenys" veiklos plano vykdymu, informacija apie 
vandens tiekimo ir nuotek� tinkl� pl�tr� ir rekonstravimo galimybes savivaldyb�s teritorijoje. Taip pat 
pritarta 2021 m. biudžetui, param� skyrimai gavus prašymus.   

DISPE
ERIN�
TARNYBA

KOMERCIJOS IR 
MECHANIKOS 

TARNYBAPAGALBIN� TARNYBA ABONENT�  SKYRIUS     

VANDENTIEKIO �KIS GAMYBOS IR 
TECHNIKOS SKYRIUS

SEKRETOR� - 
PERSONALO 
SPECIALIST�

BUHALTERIJA

NUOTEK� �KIS EKONOMISTAS

VYRIAUSIOJO ENERGETIKO 

TARNYBA

INŽINIERIUS - DARB�

SAUGOS IR SVEIKATOS 

TARNYBOS SPECIALISTAS

LABORATORIJA
INFORMACINI� TECHNOLOGIJ�

ADMINISTRATORIUS

UAB „Utenos vandenys“ valdymo strukt�ra

VISUOTINIS AKCININK� SUSIRINKIMAS-                          
UTENOS RAJONO SAVIVALDYB�

UAB „UTENOS VANDENYS“                                     
STEB�TOJ� TARYBA

  D I R E K T O R I U S

GAMYBO S DIREKTO RIUS EKO NOMIKOS DIREKTO RIUS

1 pav. Bendrov�s valdymo schema 

3.3  Bendrov�s vadovas 

Bendrov�s vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrov�s valdymo organas. UAB „Utenos vandenys“ 
direktoriaus pareigas nuo 2019 m. vasario 11 d. vykdo Gintaras Diržauskas. Direktorius vadovauja 
administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrov�s �kin	 – finansin	 veikl�, siekdama stabilaus ir 
efektyvaus �mon�s darbo. 
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3.4  Bendrov�s personalas 

2020 met� pabaigoje  bendrov�je dirbo 127 darbuotojai (žr. 2 pav.).  

Bendrov�je dirba didel	 darbo patirt� turintys žmon�s: virš 45 proc. vis� darbuotoj� bendrov�je dirba 15 
met� ir daugiau.  

129 129

127

129

127

2016 2017 2018 2019 2020

Metai

Darbuotoj� skai�ius

2 pav. Darbuotoj� skai�iaus dinamika bendrov�je 2016-2020 metais 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotoj� kvalifikacija ir kompetencija atitikt� atliekamo darbo pob�d�, �mon�s 
darbuotojai dalyvavo �vairiuose mokymuose. Ataskaitiniais metais atlikti sekantys veiksmai:  

52 darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus ar vadovaujantys pavojing� darb� atlikimui 
apmokyti profesinio mokymo �staigose Darbuotoj� saugos ir sveikatos klausimais pagal �vairias 
mokymo programas.  

14 darbuotoj�, dirban�i� pavojingus darbus ar vadovaujan�i� pavojing� darb� atlikimui apmokyti 
�mon�s specialist� DSS klausimais pagal �vairias patvirtintas mokymo programas.  

40 darbuotoj� patikrinta sveikata pagal darbuotoj� pareigybi� s�raš�, kai privalomas išankstinis ir 
periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 2004-10-14 d. �sakymu Nr.V-716 patvirtintu 
Darbuotoj�, kurie skiepijami darbdavio l�šomis, profesij� ir pareigybi� s�rašu, 15 �mon�s 
darbuotoj� paskiepyti nuo erkinio encefalito. 63 darbuotojai paskiepyta nuo infekcini� lig�
(gripo). 

Atliktos civilin�s saugos stalo pratybos. Pratyb� tema: „�mon�s darbuotoj� veiksmai susirgus 
koronovirusu (COVID-19) nuotek� �kio vyr. operatoriui“. 

Pagal civilin�s saugos patvirtint� mokymo program� apmokyti 117 darbuotoj�. 

Naujai atlikta �mon�s galim� pavoj� ir ekstremali�j� situacij� rizikos analiz�, pakoreguotas ir  
patvirtintas �mon�s Ekstremali�j� situacij� valdymo planas. 

Parengta ir pateikta Utenos rajono savivaldybei UAB „Utenos vandenys“ ekstremali�j� situacij�
prevencijos priemoni� plano �gyvendinimo ataskaita už 2019 m. 

Parengti �vair�s dokumentai d�l  koronaviruso plitimo �mon�je užkardymo,  �mon�s prevencini�
priemoni� planas nuo koronaviruso (COVID-19) infekcijos ir kiti dokumentai. Darbuotojai 
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apr�pinti asmenin�mis apsaugos priemon�mis, dezinfekantais. �sigytas apsaugos priemoni�
rezervas 1 m�nesiui. 

Nuo 2012 met� rugpj��io 23 d. bendrov�s valdymas grindžiamas �diegta kokyb�s ir aplinkosaugos 
vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2004 standart� reikalavimus. 

3 pav. UAB „Utenos vandenys“ naujai suteikti vadybos sistemos sertifikatai 

Ataskaitiniais metais �mon�je vyko išorinis auditas vadybos sistem� prieži�rai bei tobulinimui užtikrinti 
bei �vertinti proces� atitik�iai ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 reikalavimams. Šio audito metu 
nustatyti pasteb�jimai ir gerinimo galimyb�s:  

Teigiami požymiai 

Valdymo lygmuo �vertintas 4 (5 bal� sistemoje). 
Naudojant prieinamos informacijos reprezentacin	 imt� ir išskyrus dokumentuotas neatitiktis, 
vadybos sistema vertinama kaip efektyvi ir atitinkanti standart� reikalavimus. 
Pažym�tina �mon�s sukurta ir gerai priži�rima veiksmingumo rodikli� sistema.  
Pažym�tina aukšta už vadybos sistem� atsakingo asmens kompetencija ir pastangos sistemiškai ir 
racionaliai priži�r�ti bei tobulinti �mon�s integruot� vadybos sistem�. 

Pagrindin�s gerinimo sritys 

Identifikuota, kad dar iki šiol vadybos sistemos (VS) politika ir AVS taikymo sritis yra 
neprieinama suinteresuotosioms šalims; 
Nustatyta gerinimo galimyb� aktualizuoti VS politik�; 
Pasteb�ta gerinimo galimyb� aktualizuoti VS dokumentus;  
Identifikuota gerinimo galimyb� toliau tobulinti pardavim� proces� panaudojant šiuolaikines 
elektronines priemones;  
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Nustatyta, kad b�tina toliau stiprinti infrastrukt�ros prieži�r� bei pasirengim� ekstremalioms 
situacijoms ir atsakomiesiems veiksmams;  
Identifikuota, kad vadovybin�je analiz�je b�tina analizuoti visus 9001/14001 standartuose 
nurodytus klausimus.  

Nuo 2011 m. geguž�s 25 d. UAB „Utenos vandenys“ tapusi Jungtini� Taut� Pasaulinio susitarimo (angl. 
Global Compact) nare, savo veikloje laikosi Jungtini� Taut� Pasaulinio susitarimo 10 princip�, kurie 
apima žmogaus ir darbuotoj� teises, aplinkos apsaug�, kov� su korupcija. Pasaulinio susitarimo tikslas – 
skatinti �mones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis 
pastangomis su Jungtin�m Tautom, valdžios institucijomis ir nevyriausybin�mis organizacijomis 
dalyvauti socialini� ir aplinkos apsaugos problem� sprendime, prisid�ti prie visuomen�s raidos ir 
ekonomikos augimo.  

3.5 Bendrov�s pasiekimai 

UAB „Utenos vandenys“ savo veikoje vadovaujasi dokumentais, suteikian�iais teis	 vykdyti teis�t�
veikl� geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo srityje.  

Ankstesniais metais gauti veiklos leidimai ir sertifikatai: 

„Geriamojo vandens ir nuotek� tvarkymo veiklos licencija“ Nr. L7-GVTNT-13, išduota 2015-05-
15. Suteikta teis� vykdyti veikl� Utenos rajono teritorijoje. 

Utenos rajono savivaldyb�s tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. TS-228. UAB „Utenos 
vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiek�ju ir nuotek� tvarkytoju Utenos rajono 
savivaldyb�s viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.  

Lietuvos geologijos tarnybos 2015-11-04 leidimas Nr. PV-15-14 „Naudoti Žem�s gelmi�
išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes“. Suteikta teis� eksploatuoti vandenvietes,  
esan�ias Utenos rajono teritorijoje, pagal pridedamas naudojimo sutar�i� s�lygas. 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s leidimai:    

 Saldutiškio nuotek� valyklai Nr. TU(2)-29.  

Taršos leidimai:

 Utenos nuotek� valyklai Nr. TU(2)-26/TL-U.4-41/2019    

 Kirdeiki� nuotek� valyklai Nr. TU(2)-29/TL-U.4-43/2019. 

 Pa�k�n� nuotek� valykla Nr. TL-U.4-40/2019 

 Leli�n� nuotek� valyklai Nr. TU(2)-38/TL-U.4-44/2019. 

 Šiaudini� nuotek� aglomeracijos Nr. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017, 

žuolijos nuotek� aglomeracijos Nr. TL-U.4-14/2016,  

  Sudeiki� nuotek� aglomeracijos Nr. TL-U.4-4/2014, 

 Tauragn� nuotek� aglomeracijos Nr. TL-U.4-5/2014, 

 Užpali� nuotek� aglomeracijos Nr. TL-U.4-7/2014, 

 Vyžuon� nuotek� aglomeracijos Nr. TL-U.4-6/2014.
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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 rugpj��io 21 d. iki 2021 m. rugpj��io 23 d. 

2016 m. balandžio 12 d. UAB „Utenos vandenys“ išduotas Geriamojo vandens tiek�jo 
laboratorijos patvirtinimo leidimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama geriamojo vandens tiek�jo 
laboratorijos teis� atlikti geriamojo vandens saugos ir kokyb�s tyrimus. Laboratorijai suteikta 
teis� atlikti vandens cheminius  (9 analit�s) ir mikrobiologinius (3 analit�s) tyrimus. Leidimas 
išduotas vadovaujantis Valstybin�s maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus 2014 m. sausio 
21 d. �sakymu Nr. B1-40 „D�l geriamojo vandens tiek�j� laboratorij� patvirtinimo leidim�
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Licencija (leidimas) Nr. NM-58 vykdyti veikl�, susijusi� su nuodingomis medžiagomis. Leidimas 
gautas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. �sakymu Nr. 302 
„D�l leidim� vykdyti veikl�, susijusi� su nuodingomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo j�
išduoti, j� patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo taisykli�
patvirtinimo“. 

Ataskaitiniais metais gauti veiklos leidimai ir sertifikatai: 

Taršos leidimai:

Saldutiškio nuotek� valyklai Nr. TU(2)-29/TL-U.4-42/2020; 

"Geriamojo vandens tiek�jo laboratorijos patvirtinimo leidimas" Nr. LPL-22, išduotas 2016-04-
12, papildytas nauju tyrimo metodu, t. y. tikimiausiojo skai�iaus metodu LST EN ISO 9308-
2:2014, nustatant žarnyno lazdeli� ir koliformini� bakterij� skai�i�;

„Leidimas atlikti taršos šaltini� išmetam� � aplink� teršal� ir teršal� aplinkos elementuose 
matavimus ir tyrimus Nr. 1AT-238, išduotas 2010-10-12 nuotek� laboratorijai, papildytas nauja 
laboratorine veikla – �mini� �mimu. 

4. EKSPLOATUOJAMI OBJEKTAI 

2020 metais UAB „Utenos vandenys“ eksploatavo 30 vandentvarkos �ki� Utenos mieste ir Utenos rajono 
kaimo gyvenamosiose teritorijose.  

Bendrov� vandentiekio ir nuotek� �kius eksploatavo Utenos mieste, Leli�n�, Saldutiškio, Sudeiki�, 
Užpali�, Tauragn� ir Vyžuon� (su Plauš� kaimu) miesteliuose, žuolijos, Kirdeiki�, Pa�k�n� ir 
Šiaudini� kaimuose.  

Tik vandentiekio �kius eksploatavo Daugaili�, Kuktiški� miesteliuose bei Antandrajos, Ažugiri�, 
Biliakiemio, Jotau�i�, Jukn�n�, Kaimyn�, Kani�n�, Klyki� ir Vilkablauzd�s, Medeni�, Pakalni�,  
Radeiki�, S�l�s, Sirut�n�, Vaikut�n�, Velbiški� ir Vilu�i� kaimuose bei Šiaudini� kaimo Senojo Kaimo 
gatv�s (žr. 4 pav.).                                                

2020 metais bendrov� eksploatavo: 

31 vandenvietes, kuri� bendri ištekliai 18672 m3/d; 

29 vandens nugeležinimo �renginius: Utenos mieste, Daugaili�, Kuktiški�, Leli�n�, Saldutiškio, 
Sudeiki�, Tauragn�, Užpali�  miesteliuose, Antandrajos, Ažugiri�, žuolijos, Biliakiemio, Jotau�i�, 
Jukn�n�, Kaimyn�, Kani�k�, Kirdeiki�, Medeni�, Pa�k�n�, Pakalni�, Plauš�, Radeiki�, S�l�s, 
Sirut�n�, Šiaudini�, Šiaudini� Senojo Kaimo gatv�s, Vaikut�n�, Velbiški� ir Vilu�i� kaimuose, 
kuri� bendras paj�gumas 15624 m3/d;  
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67 artezinius gr	žinius;  

2 vandens rezervuarus; 

23 vandens bokštus;  

362,6 km vandentiekio tinkl�;  

250,7 km nuotek� tinkl�;                

81 nuotek� siurblini�;  

11 nuotek� valykl�: Utenos 
mieste, Leli�n�, Saldutiškio, 
Sudeiki�, Tauragn�, Užpali�, 
Vyžuon� miesteliuose ir  
žuolijos, Kirdeiki�, Pa�k�n� bei 
Šiaudini� kaimuose, kuri�
bendras paj�gumas 18826 m3/d.

                     

                                                 
                                            
                                  
                                                4 pav. UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojam� objekt� geografija 

5. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS  

5.1 Vandens gavyba 

Ataskaitiniais metais vandenviet�se išgauta 2458,6 t�kst. m3 vandens. Per par� vidutiniškai išgauta 6.7 
t�kst. m3 vandens. Palyginus pra�jusi� met� ir ataskaitini� met� vandens išgavim�, 2020 metais 
išgavimas krito 4,3 procentais  (žr. 5 pav.). 

5 pav. Metinis vandenviet�se išgauto ir realizuoto vandens kiekis 2016-2020 metais 
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Vandenviet�se nuolat stebimas vandens lygis gr	žiniuose, atliekamas poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringas. Vadovaujantis teis�s akt� reikalavimais, požeminio vandens monitoringas privalomas 
Kalieki� vandenvietei. Pagal šiai vandenvietei sudaryt� požeminio vandens monitoringo program� 2017-
2021 metams, atliktas kasmetinis atskaitini� met� poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. 
Daugiame�i� monitoringo program� matavim� fone, vandenviet�je vandens lygis išlieka stabilus, 
vandens chemin� sud�tis praktiškai nereaguojanti � išgaunamus Kalieki� vandenviet�je debito poky�ius.  

5.2 Vandentiekio tinklai 

Ataskaitini� met� pabaigoje bendrov� eksploatavo 362 km vandentiekio tinkl� (žr. 6 pav.), iš j� 199,6 km 
Utenos mieste su priemies�iais ir 162,4 km Utenos rajono miesteliuose ir kaimuose. 
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6 pav. Vandentiekio tinkl� ilgis km, 2016-2020 metais 

Eksploatuojam� tinkl� ilgis ženkliai išaugo prad�jus �sisavinti investicijas iš ES finansuojam� fond�
pagal šiuos investicinius projektus: 

pagal projekt� „Utenos rajono Tauragn� miestelio vandentvarkos �kio tobulinimas“, 
finansuojam� iš ES SAPARD fondo nutiesti vandentiekio tinklai Tauragnuose; 

pagal projekt� „Neries baseino investicin�s programos I etapo (Zaras�, Visagino, Utenos, 
Ignalinos, Mol�t�, Ukmerg�s, Širvint�, Šven�ioni� savivaldyb�se) projektas Nr. 
2005/LT/16/C/PE/001“ nutiesti tinklai � Grybeli�, žuolijos individuali� nam� kvartal�, 
Basanavi�iaus gatv	, Dauniškio ir Vyžuon�li� ežero rajonus Utenos mieste; 

pagal projekt� „Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo sistem� renovavimas ir pl�tra Utenos 
rajone“, projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-034, nutiesti tinklai � Joneliškio, Klovini�, 
Nemeikš�i�, Vyžuon�li�, Mock�n� kaimus ir Pavasario, Šaltini�, Pelki�, Sakal� gatves Utenos 
mieste; 
  

pagal projekt� „Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Utenos rajone 
(Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-
02-075, vandentiekio tinklai pastatyti Utenoje (Grybeli�, Klovini�, Šilin�s kaimuose, sod�
bendrij� gyvenamuosiuose rajonuose Draugyst�, Jovaras, Šilelis), Sudeiki�, Užpali�, Tauragn�, 
Vyžuon� miesteliuose; 

pagal projekt� "Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Utenos rajone 
(Jasoni� k.)" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006, Jasoni� kaime bei šešiose sod� bendrijose 
„žuolas“, „Liep�“, „Berželis“, „Vytur�lis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ pastatyta vandentiekio ir  
nuotek� infrastrukt�ra, kuri prijungta prie Utenos miesto aglomeracijos; 

pagal projekt� "Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Utenos rajone 
(Jasoni� k.) (II etapas)" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0011 papildomiems b�stams pastatyta 
vandentiekio ir nuotek� infrastrukt�ra.  
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pagal projekt� "Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistem� statyba Medeni� kaime" 
Medeni� kaime pastatyti vandentiekio tinklai, išgr	žtas gr	žinys, vandens gerinimo �renginiai. 

               
7 pav. Nuotek� tinkl� statyba 

Taip pat tinkl� padaug�jo �vykdžius šiuos projektus �mon�s l�šomis: 

� pagal projekt� "Vandentvarkos infrastrukt�ros pl�tra Pa�k�n� kaime" pastatyti nauji vandentiekio ir 
nuotek� tinklais, siurblin�s, nuotek� valykla; 

� pagal projekt� "Nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Antalg�s kaime" Antalg�je Žvej�, Ežero 
ir Kašton� gatv�se pastatyti nuotek� tinklai bei prijunti prie Jasoni� kaimo infrastrukt�ros, 
Antalg�s kaimo nuotekas valomos Utenos miesto nuotek� valykloje; 

� pagal projekt� "Vandentiekio infrastrukt�ros pl�tra Antalg�s kaime" pastatyti vandentiekio tinklai 
nuo Antalg�s iki Jasoni� kaimo, tokiu b�du Antalg�s miesteliui patiekiamas vanduo iš Utenos 
miesto centralizuotos vandentiekio sistemos. 

      

8 pav. Nauja nuotek� siurblin� Jasonyse 
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Ataskaitiniais metais pastatyta 5 km nauj� vandentiekio tinkl�: Pa�k�nuose, Antalg�je, Jasonyse, Utenoje. 

Tuo tarpu sen� vandentiekio tinkl� eksploatacija kasmet kelia vis daugiau problem�. Didel� dalis tinkl�
pakloti 1970-1985 met� laikotarpiu, kada vandens poreikis buvo kelis kartus didesnis. Esami vamzdyn�
skersmenys yra per dideli, patys vamzdynai, j� sujungimai yra nekokybiški, pagaminti iš paprastojo 
ketaus ar plieno. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams. Tai �takoja avaringum� bei 
j� eksploatavimo kaštus. 2020 metais vandentiekio tinkluose �vyko 119 avarij� (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Tinkl� avaringumas 2016-2020 metais 

Siekdama sumažinti vandens tiekimo pertr�kius ir vandens nutek�jimo nuostolius, 2020 metais UAB 
„Utenos vandenys“ �mon�s l�šomis atnaujino 2,20 km vandentiekio vamzdyn�: 780 m iš Kalieki�
vandenviet�s, Utenos mieste Pušyn�lio, Taikos, Užpali� gatv�se, Leli�n�, Saldutiškio miesteliuose, 
Antadrajos, Jukn�n�, Kani�k�, Pakalni�, Vaikut�n� kaimuose.   

Ataskaitiniais metais 1 km vamzdyno teko 0,33 avarijos per metus, 2019 metais – 0,27, 2018 metais – 
0,32, 2017 metais - 0,29, 2016 metais - 0,31 avarijos.  

Apie vandens tiekimo sutrikimus gyventojai nedelsiant buvo informuojami internatin�je svetain�je 
www.utenosvandenys.lt, pranešim� rubrikoje „Vandens tiekimo sutrikimai“, abonentams (vartotojams) 
siun�iamos SMS žinut�s.  

5.3 Geriamojo vandens kokyb�

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokyb�s reikalavimai nustatyti Lietuvos  
higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokyb�s reikalavimai“. Pagal juos bei 
�mon�s patvirtint�  „Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens 
programin�s prieži�ros plan�“ 2020 m., suderint� su Valstybin�s maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos 
departamentu, UAB „Utenos vandenys“ vykd� geriamojo vandens kokyb�s programin	 prieži�r�.  

Geriamojo vandens kokyb�s prieži�ra apima vartotojams tiekiamo ir pas vartotojus patenkan�io vandens 
tyrimus. Tyrimus vykd� bendrov�s geriamojo vandens laboratorija, turinti Valstybin�s maisto ir 
veterinarijos tarnybos išduot� „Geriamojo vandens tiek�jo laboratorijos patvirtint� leidim�“ atlikti 
mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus – 13-ai tikrinam�j� parametr�.  
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Kitiems reikalingiems tyrim� rodikliams nustatyti, vandens m�giniai buvo pristatyti � atestuot� UAB 
„Vandens tyrimai“ laboratorij� bei � akredituot� Radiacin�s saugos centro laboratorij�, radiologiniams 
tyrimams atlikti.  

2020 metais pagal Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenvie�i� geriamojo vandens programin�s  
prieži�ros plan� UAB „Utenos vandenys“  laboratorijoje ištirta 426 m�giniai, nustatytos 3368 analit�s.  

Vykdant Utenos miestui vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens programin	
prieži�r�, tiekiamo vandens kokybei užtikrinti, tyrimai buvo atliekami tokiu dažnumu: 

� mikrobini� rodikli� tyrimai buvo atliekami 3 kartus per savait	,  

� pagrindini� indikatorini� rodikli� tyrimai – 1 kart� savait�je,  

� toksini� rodikli� ir indikatorini� rodikli� tyrimai, kurie netiriami UAB „Utenos vandenys“ 
laboratorijoje - 2 kartus per metus, pramon�s linija – 1 kart� per metus. 

Utenos mieste 2020 metais, ištyrus vandens m�ginius UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje iš 
skirstomojo tinklo (ištirti 156 m�giniai), pramon�s linijos (1 m�ginys) ir vandens vartojimo viet� (ištirti 
93 m�giniai) rodikli�, neatitinkan�i� HN 24:2017 reikalavim�, nenustatyta. M�gini� iš skirstomojo tinklo 
ir pramon�s linijos rodikli�, kuri� tyrimai buvo atlikti UAB „Vandens tyrimai“, Radiacin�s saugos centro 
laboratorijose, neatitinkan�i� HN 24:2017 reikalavim�, taip pat nenustatyta. Eil	 met� geriamojo vandens 
kokyb� užtikrinama nenaudojant vandens dezinfekcijos priemoni�. 

Vykdant Utenos rajono gyvenviet�ms tiekiamo geriamojo vandens programin	 prieži�r�, tiekiamo 
vandens kokybei užtikrinti, tyrimai buvo atliekami tokiu dažnumu: 

� mikrobiniai ir indikatoriniai rodikliai iš skirstomojo tinklo ir vartojimo viet� buvo tirti 4 m�giniai per 
metus. Tyrimai atlikti UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje. 

� toksiniai rodikliai: nitritas, nitratas iš skirstomojo tinklo ir vartojimo viet� buvo tirti po 1 m�gin�
metuose. Tyrimai atlikti UAB „Utenos vandenys“ laboratorijoje. 

� indikatoriniai rodikliai, kurie netiriami „Utenos vandenys“ laboratorijoje ir toksiniai rodikliai iš 
skirstomojo tinklo buvo tirti po 1 m�gin� metuose. Tyrimai atlikti UAB „Vandens tyrimai“ 
laboratorijoje. 

Utenos rajono gyvenviet�se 2020 metais, ištyrus vandens m�ginius iš skirstomojo tinklo ir vandens 
vartotoj� viet� (ištirti 116 m�giniai), rodikli�, neatitinkan�i� HN 24:2017 reikalavim�, taip pat 
nenustatyta. 

Visa tai rodo, kad Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenvie�i� vartotojams tiekiamas geros kokyb�s 
šaltas geriamasis vanduo. 

Geriamojo vandens tyrim� laboratorija 2020 m. balandžio m�n. s�kmingai dalyvavo tarptautin�je 
palyginam�j� tyrim� programoje, nustatant geležies koncentracij�. 

Vartotojams, kuriems tiekiamo geriamojo vandens kokyb�s kontrol� buvo vykdoma pagal programin�s 
prieži�ros plan� (maisto pramon�s �mon�s, mokyklos, vaik� darželiai ir kt.), atlikus geriamojo vandens 
tyrimus, met� eigoje buvo išsi�sti 132 geriamojo vandens  tyrim� rezultat� protokolai.  

Einamiesiems metams pasibaigus, apie geriamojo vandens programin�s prieži�ros rezultatus paskelta 
UAB „Utenos vandenys“ interneto svetain�je, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Utenos 
departamentui pateiktos vis� 30-ies Utenos miesto ir Utenos r. vandenvie�i� programin�s prieži�ros 
ataskaitos.  
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6. NUOTEK� ŠALINIMAS IR VALYMAS  

6.1 Nuotek� šalinimas 

Utenos mieste bendrov� ataskaitini� met� pabaigoje eksploatavo 250,7 km veikian�i� nuotek� tinkl� (žr. 
10 pav.), iš j� 195,6 km Utenos mieste ir priemies�iuose, 55,1 km Utenos rajono miesteliuose ir 
kaimuose, 81 nuotek� siurblini�. Ataskaitiniais metais pastatyta 8 km nauj� nuotek� tinkl�: Pa�k�nuose, 
Antalg�je, Jasonyse, Utenoje. 
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10 pav. Nuotek� tinkl� ilgis, km 2016-2020 metais 

Anks�iau statyt� nuotek� tinkl� pad�tis tokia pati kaip ir vandentiekio, reikalaujanti renovacijos. Esant 
mažiems nuotek� kiekiams ir dideliems skersmenims, maž�ja nuotek� greitis ir tinkluose kaupiasi 
nuos�dos bei s�našos. Nuotek� tinklai, ypa� senieji, kurie dauguma yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, 
l�žta, tampa nesandar�s, dažnai užsikemša. Ši� tinkl� tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingas 
nuolatinis j� valymas, remontas. 

2020 metais nuotek� tinkluose �vyko 59 užsikimšimai. Siekiant sumažinti užsikimšim� kiek�, 
ataskaitiniais metais rekonstruoti 0,06 km avaringi nuotek� tinkl� ruožai Utenos mieste S�li� gatv�je ir 
0,34 km  nuotek� tinklai bei siurblin� žuolijos kaime. Mieste ir kaime per ataskaitin� laikotarp� išplauta 
62,9 km nuotek� tinkl�. Avarij� poky�iai 2016-2020 m. pateikti 9 pav. 

Eksploatuojant vamzdynus, kuriems b�tina renovacija, susiduriama su infiltracija. Infiltracija padidina 
nuotek�, perpumpuojam� ir paduodam� � valymo �renginius kiek�, o tuo pa�iu ir j� eksploatacines 
išlaidas. Palyginus 2020 metus su 2019 metais infiltracija, d�l lietingos vasaros, padid�jo 4,3 procentinio 
punkto (žr. 11 pav.).  
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11 pav. Surinkt�, išleist� nuotek� kiekiai ir infiltracija 2016-2020 metais 
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Nors Utenos miesto nuotek� surinkimo sistema yra atskirta nuo paviršinio vandens surinkimo sistemos, 
ta�iau susiduriame su nelegaliais drenažo prijungimais � nuotek� sistem�. Vartotoj� ir abonent�, kurie 
drenažo, lietaus vamzdyn� yra prijung	 prie nuotek� tinkl� nustatymui, UAB „Utenos vandenys“ naudoja 
speciali� �rang�. Šia �ranga ataskaitiniais metais pavyko nustatyti vien� pažeid�j�.  

12 pav. Infiltracijos priklausomyb� nuo iškritusi� krituli� kiekio 2016-2020 metais 

2020 metais nuotek� infiltracija sudar� beveik 36 %, t. y., � nuotek� valyklas atitek�jo 1389 t�kst. m3

daugiau nuotek�, negu surinkta iš vartotoj�. Pasteb�tos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir did�ja nuo 
krituli� kiekio, ypa� li��i� metu. Tuomet lietaus vanduo patenka � nuotek� tinklus per gatv�se ar kitose 
vietose �rengt� nuotek� šulini� liukus.  

Nuotek� infiltracijos rodiklio kitimas UAB "Utenos vandenys" pateiktas 12 pav. diagramoje. Diagramoje 
matomus poky�ius  s�lygojo tais metais iškrit	s krituli� kiekis.  

Siekiant sumažinti � nuotakyn� per nesandarius šulini� liukus, ypa� li��i� metu, patenkant� vandens kiek�, 
2020 metais suremontuoti 53 nuotek� šuliniai, 47 šuliniams pakeisti liukai.  

UAB „Utenos vandenys“ priskiriama antrajai vandens tiekimo �moni� grupei. � ši� grup	 patenka �mon�s, 
kuri� pardavimai svyruoja nuo 1501 iki 7500 t�kst. m3 per metus. Kartu su m�s� bendrove � min�t� grup	
patenka 6 vandentvarkos �mon�s (Panev�žio, Šiauli�, Marijampol�s, Mažeiki� ir Alytaus miest�).  

Lietuvos vandens tiekimo asociacijos paskelbtoje 2019 m. ataskaitoje, II vandens tiekimo �moni� grup�je 
2019 met� vidutin� infiltracija buvo 42 proc., kai tuo tarpu UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. - 31,7 
proc., o 2020 m.- 36 proc.  

Nustatant nuotek� tvarkymo paslaug� kainas, vadovaujantis metodika, reglamentuojan�ia kain�
skai�iavim�, leidžiama infiltracija tik 20 proc. Viršijant ši� dal�, eksploatacin�s išlaidos ne�skai�iuojamos 
� b�tin�sias s�naudas ir dengiamos iš �monei nustatyto pelno dalies.   

Investicijos � tinklo perklojim� yra didel�s ir neatsiperkan�ios. 
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6.2  Nuotek� valymas 

2020 metais iš vartotoj� surinkta 2468,3 t�kst. m3 nuotek�: iš gyventoj� – 574,3 t�kst. m3, iš pramon�s 
�moni� – 1462,9 t�kst. m3, iš kit� komunalini� vartotoj� – 431,1 t�kst. m3 nuotek�. Surinkt� nuotek�
kiekis palyginti su pra�jusiais metais sumaž�jo 191 t�kst. m3 arba 7,2 %. Tam �takos tur�jo sumaž�j	s  
išleidžiam� nuotek� kiekis iš abonent�. Detaliau žr. skyriuje "Pardavimai ir vartotojai".  

Kaip matyti 11 paveiksle išleist� nuotek� kiekis ataskaitiniais metais sumaž�jo 38 t�kst. m3 (1 %).  

2020 metais Utenos miesto nuotek� valykloje išvalyta 3743,7 t�kst. m3 nuotek�, iš j� 2414,6 t�kst. m3

nuotek�, surinkt� iš vartotoj� ir abonent�, ir 1329,1 t�kst. m3 infiltracinio vandens. Utenos mieste 
nuotek� tinklais surenkamos visos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos 1999 metais 
rekonstruotoje ir išpl�stoje nuotek� valykloje. Valykla pagal išvalymo rodiklius atitinka visus 
reikalavimus keliamus nuotek� valymui, joje �diegtas ir azoto, fosforo šalinimas. Ataskaitiniais metais 
Utenos miesto nuotek� valykloje vyko dumblo apdorojimo �rengini� rekonstrukcija.  

� Utenos miesto nuotek� valykl� atitekan�i� nuotek� užterštumas pastaraisiais metais did�ja, ta�iau 
nuotek� išvalymo efektyvumas lieka stabilus ir �mon� kasmet � aplink� išleidžia mažai kintant� teršal�
kiek�.  

Ataskaitiniais metais UAB „Utenos vandenys“ eksploatavo 10 kaimo nuotek� valykl�, Nors visose kaimo 
valyklose nuotekos išvalomos iki nustatyt� aplinkosaugini� reikalavim�, ta�iau keli� valykl� - Leli�n� ir 
Saldutiškio -  technologijos ir konstrukcijos yra techniškai bei morališkai pasenusios, reikalaujan�ios 
dideli� investicij� rekonstrukcijai. Užpali�, Sudeiki�, Tauragn�, Vyžuon�, Kirdeiki�, Šiaudini�, 
žuolijos ir Pa�k�n� valyklos yra rekonstruotos ar pastatytos naujos. Ataskaitiniais metais prad�ta 
rekonstruoti Leli�n� nuotek� valykla.  

Pagrindiniai Utenos miesto ir kaim� nuotek� valykl� kokybiniai išvalom� nuotek� rodikliai ataskaitiniais 
metais pateikti 1 lentel�je. 

1 lentel�. Utenos miesto ir kaim� vidutiniai 2020 met� nuotek� užterštumo rodikliai  

Eil.

Nr. 

Nuotek�
valykla 

Išvalyt�
nuotek� kiekis, 

m3/metus 

Teršalo 
pavadinimas 

Nustatyti 
reikalavimai, 

mg/l 

Vidutin� teršalo 
koncentracija, mg/l 

Išvalymo 
efektyvumas, 

% Prieš valym� Po valymo 

1. Utenos 
miesto 3.743.654 

BDS7 17 946 4,9 99,5 
Bendrasis 
azotas 

15 
90 9,99 

88,9 

Bendrasis 
fosforas 

2,0 
18,8 0,62 

96,6 

2. Užpali� 46.906 BDS7 23 (34) 90 4,3 95,2 
3. Saldutiškio 2.127 BDS7 23 (34) 359 81 77,4 
4. Kirdeiki� 1.141 BDS7 23 (34) 194 40 79,4 
5. Šiaudini� 4.003 BDS7 23 (34) 436 4,1 99,1 
6. Leli�n� 3.120 BDS7 23 (34) 165 7,9 95,2 
7. Sudeiki� 11.672 BDS7 23 (34) 251 5,4 97,9 
8. Tauragn� 8.781 BDS7 23 (34) 386 4,6 98,8 
9. Vyžuon� 19.989 BDS7 23 (34) 172 4,1 97,6 
10. žuolijos 4.752 BDS7 23 (34) 87 8,6 91,1 
11. Pa�k�n� 11.091 BDS7 23 (34) 317 6,0 98,1 
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Utenos miesto ir kaim� nuotek� valymo �renginiuose �tekan�i� ir išleidžiam� nuotek� kontrol� atliekama 
pagal monitoringo planus ir technologini� proces� tyrimo grafikus. Rodikliai yra pateikiami aplinkos 
apsaugos agent�rai už kiekvien� ketvirt� nuotek� monitoringo ataskaitose, Vyžuonos up�s – už metus.  

Kontrol	 vykdo UAB "Utenos vandenys" nuotek� laboratorija, atestuota šiems tyrimams atlikti. 
Ataskaitini� met� tyrim� rezultatai:  

� Iš Utenos miesto valymo �rengini� išleidžiam� nuotek� užterštumas 2020 m. pagal BDS7, SM, 
CHDS, bendro azoto, bendro fosforo, chlorid�, sulfat�, riebal� tyrimus neviršijo leidžiam�
koncentracij�. Vyžuonos up�s taip pat. 

� Iš Utenos rajono kaim� valymo �rengini� išleidžiam� nuotek� užterštumas 2020 m. pagal BDS7

tyrimus neviršijo didžiausi� leidžiam� koncentracij�. 

� Pramon�s �moni� ir kit� abonent� leistinas nuotek� koncentracijas met� eigoje dažniausiai viršijo: 
UAB "Švyturys Utenos alus" (BDS7, BN, BP), UAB "Rokiško pieno gamyba" (BDS7, riebalai, BN), 
UAB "Utenos m�sa" (BDS7, riebalai, BN, BP), URATC (BDS).  

Ataskaitiniais metais Nuotek� laboratorija dalyvavo tarptautin�je palyginam�j� tyrim� programoje. Visi 
13-os parametr� tyrim� rezultatai �vertinti teigiamai, kas patvirtina tinkam� laboratorijos darbuotoj� lyg�
ir atliekam� tyrim� patikimum�. 

2020-09-03 Aplinkos tyrim� departamento Šiaur�s Ryt� Lietuvos aplinkos tyrim� skyriaus specialist�
komisija atliko planin� patikrinim� nuotek� laboratorijoje, pateik� kontrolinius m�ginius. �vertinus visus 
rezultatus AAA aplinkos tyrim� departamentas pateik� išvadas, kad  nuotek� laboratorija, vadovaujantis 
Leidim� atlikti taršos šaltini� išmetam� ir išleidžiam�  � aplink� teršal� ir teršal� aplinkos elementuose 
laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti �minius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidim�
galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidim� galiojimo panaikinimo taisykl�mis, atitinka reikalavimus ir 
gali atlikti Leidime nurodytus tyrimus. 

7. VARTOTOJAI IR PARDAVIMAI 

Ataskaitiniais metais Utenos rajono gyventojams buvo taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. �sigaliojusios 
UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kainos, 2019-10-18 
nutarimu Nr. 03E-600 suderintos su Valstybine kain� ir energetikos kontrol�s komisija ir patvirtintos 
Utenos rajono savivaldyb�s tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. TS-291. Nuo 2021 m. sausio 1 d. 
perskai�iuotos bazin�s kainos, patvirtintos Utenos rajono savivaldyb�s tarybos 2020-11-26 sprendimu Nr. 
TS-291, nesikeit�. 

2 lentel�. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kainos pagal vartotojus 

Kainos (be PVM) Galioja nuo 
2020-01-01 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kaina vartotojams. kuriems vanduo 
apskaitomas bute,  Eur/m3 

1,70 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kaina (su PVM) vartotojams.  kuriems 
vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3 

1,67 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kainos abonentams, Eur/m3 1,71 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kainos abonentams. perkantiems 
vanden� patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotoj� grupei, atsiskaitan�iai 
daugiabu�io namo �vade, Eur/m3 

1,63 

Atsiskaitom�j� apskaitos prietais� prieži�ros ir vartotoj� aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams. 
kuriems vanduo apskaitomas daugiabu�io namo bute, Eur/butui per m�n. 

1,24 

Atsiskaitom�j� apskaitos prietais� prieži�ros ir vartotoj� aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams. 
kuriems vanduo apskaitomas daugiabu�io namo �vade, Eur/namui per m�n. 

8,61 

Atsiskaitom�j� apskaitos prietais� prieži�ros ir vartotoj� aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, 
kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo �vade, Eur/apskaitos prietaisui per m�n. 

0,90 

Vidutin� atsiskaitom�j� apskaitos prietais� prieži�ros ir vartotoj� aptarnavimo paslaugos kaina 
abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per m�n. 

5,82 
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13 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kaina 2016-2020 metais 

Prieš bazini� kain� nustatym�, jos galiojo nuo 2016 m. 2019 m. bendrov� pateik� perskai�iuotas bazines 
vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaug� kainos, 2019-10-18 nutarimu Nr. 03E-600 jos buvo 
suderintos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir patvirtintos Utenos rajono savivaldyb�s 
tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. TS-291. Perskai�iavus kainas 2020 m., jos liko nepakitusios. Iš 
pateikto 13 pav. matyti, kad nuo 2020 met� maž�jo nuotek� surinkimo kaina  0,20 Eur už kub. m. (20,4 
proc.), o vandens tiekimo augo 0,07 Eur už kub. m. (8,2 proc.). �vertinus, tai, kad maž�ja pardavimai (15  
pav.) darytina išvada, kad 2021 metais perskai�iuojant bazin	 kain�, ji augs. 

7.1  VARTOTOJAI 

2020 met� pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaugomis Utenos 
aglomeracijoje naudojosi: 

Utenos mieste apie 25,1 t�kst. gyventoj� (apie 98,8 % vandens tiekimo paslaugomis, 98,5 % nuotek�
tvarkymo paslaugomis nuo statistinio gyventoj� skai�iaus) bei miesto �mon�s ir organizacijos, 

Utenos priemies�io kaimuose apie 1,3 t�kst. gyventoj� (apie 95,7 % vandens tiekimo paslaugomis, 
88,8 % nuotek� tvarkymo paslaugomis nuo statistinio gyventoj� skai�iaus). 

3 lentel�. Sutar�i� pagal vartotoj�/abonent� grupes pasiskirstymas 

Kliento tipas / sutartys 
2020 
metai 

2019 
metai 

Vartotojai (gyventojai): 15453 15239 

daugiabu�iuose (atsiskaito pagal bute �rengt� skaitikl�); 10037 10028 

individualiuose namuose. 5416 5211 

Abonentai (�mon�s, �staigos, organizacijos, bendrijos): 497 487 

bendrijos (daugiabu�iai atsiskaito pagal namo �vade �rengt� skaitikl�). 4 6 

Iš viso klient� 15954 15732 
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UAB „Utenos vandenys“ aptarnaujamose kaimo vietov�se šalto geriamojo vandens tiekimo paslaugomis 
naudojosi apie 4,9 t�kst. gyventoj� (apie 72,5 % nuo statistinio gyventoj� skai�iaus tose vietov�se) ir apie 
2,1 t�kst. gyventoj� naudojosi nuotek� tvarkymo paslaugomis (apie 31,1 % nuo statistinio gyventoj�
skai�iaus tose vietov�se).  

Nuotek� vartotoj� kaimo vietov�se padaug�jo, nes vis dar jungiasi nauji vartotojai prie pastatyt� nuotek�
tinkl� Sudeiki�, Užpali�, Tauragn�, Vyžuon� miesteliuos bei naujai pastatyt� tinkl� Šiaudiniuose, 
Pa�k�nuose, Antalg�je, Jasonyse. 

Kaip ir ankstesniais metais, ataskaitiniais metais bendrov� skatino gyventojus prisijungti prie 
vandentiekio ir nuotek� tinkl�, pastatyt� ankstesniais infrastrukt�ros pl�tros investiciniais projektais: 
„Neries baseino investicin�s programos I etapas (Zaras�, Visagino, Utenos, Ignalinos, Mol�t�, Ukmerg�s, 
Širvint�, Šven�ioni� savivaldyb�se)“ ir „Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo sistem� renovavimas ir 
pl�tra Utenos rajone“.   

Projektu „Neries baseino investicin�s programos I etapas“ buvome �sipareigoj	 prijungti prie 
vandentiekio tinkl� 1620 gyventojus, o prie nuotek� tinkl� – 2723 gyventojus. �sipareigojimas ne tik 
buvo �vykdytas, bet ir viršytas: 2020 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinkl� prisijung� 2135 
gyventojai (18 gyv./metus), o prie nuotek� tinkl� – 3614 gyventojai (22 gyv./metus).    

2011 metais �gyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo sistem� renovavimas ir pl�tra 
Utenos rajone“. Šio projekto finansavimo administravimo sutartyje, pasirašytoje tarp Aplinkos projekt�
valdymo agent�ros ir UAB „Utenos vandenys“, numatyta, kad �gyvendinus projekt� bus sudaryta 
galimyb� 830 gyventojams (315 gyventoj� esam� ir 515 gyventoj� perspektyvoje) prisijungti prie 
vandentiekio ir nuotek� tinkl�. 2020 m. gruodžio 31 d. prisijungusi� prie vandentiekio tinkl� buvo 470 
gyventoj� (11 gyv./metus), prie nuotek� – 468 gyventoj� (12 gyv./metus), deklaravusi� gyvenam�j� viet�
šiose gyvenviet�se. 

Bendrov� skatina gyventojus rinktis gyvenamajai vietai sklypus, šalia kuri� yra išvystyta vandentvarkos 
infrastukt�ra. Internetin�je svetain�je www.utenosvandenys.lt yra pateikta teritorij� schemos, kuriose yra 
pastatyta vandetvarkos infrastrukt�ra, nuoroda � REGIA (region� geoinformacin�s aplinkos paslauga), 
kurioje pateikta išvystyta inžinerin� infrastrukt�ra. 

Pagal finansavimo - administravimo 2010-02-07 sutart� Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-075 buvome 
�sipareigoj	, kad �gyvendinus projekto „Vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra 
Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“ veiklas, bus prijungta 1533 
b�stai prie nuotek� tinkl� ir 1381 b�stas prie vandentiekio tinkl�. Ataskaitini� met� pabaigoje prie 
nuotek� tinkl� buvo prisijung	 1043 (35 b�stai/metus), o prie vandentiekio tinkl� − 904 b�stai (29 
b�stai/metus). 

Nuo 2019 m. geguž�s 2 dienos �sigalioja Geriamo vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo �statymo 
nuostata, �pareigojanti asmenis, j� nuosavyb�je esan�ius vandentvarkos �renginius, prijungti per 9 
m�nesius prie Viešojo vandens tiek�jo ir nuotek� tvarkytojo infrastrukt�ros.  

Už �statymo nuostat� nevykdym� nuo 2019 m. geguž�s 1 dienos �sigalioja Administracini� nusižengim�
kodekso �statymo nuostata užtraukianti nuobaud�. Priimti �statym� pakeitimai, abejojan�ius 
vandentvarkos paslaug� nauda, tur�t� �pareigoti jungtis prie vandentvarkos infrastrukt�ros. 
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7.2 Pardavimai 

Tiek vandens, tiek nuotek� 2020 metais patiekta ir surinkta mažiau nei 2019 metais. 
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14 pav. Paslaug� pardavimai 2020 metais, t�kst. m3 

Vandens pardavimai sudar� 2276,2 t�kst. m3 (lyginant su 2019 m. 4,4 proc. mažiau). Gyventojams 
parduota - 660,5 t�kst. m3 (29,0 % nuo bendro kiekio), abonentams (gamybos �mon�s ir kiti abonentai) – 
1615,7 t�kst. m3 (71 %). Lyginant su 2019 metais gyventoj� vandens suvartojimas nežymiai išaugo 2,95 
proc., o abonent� sumaž�jo 7,1 proc. 

Nuotek� surinkta ir sutvarkyta 2468,3 t�kst. m3 (lyginant su 2019 m. 7,2 proc. mažiau). Iš gyventoj�
surinkta ir sutvarkyta - 574,3 t�kst. m3 nuotek� (23,3 % nuo bendro kiekio). Didžiausia paslaugos gav�j�
grup� – abonentai (pramon�s �mon�s, komerciniai ir kiti vartotojai), iš kuri� surinkta ir sutvarkyta 1894 
t�kst. m3 (76,7 %) nuotek�. Lyginant su 2019 metais nuotek� iš gyventoj� surinkta ir sutvarkyta 4,9 proc. 
daugiau, o iš abonent� - 10,3 proc. mažiau. Pagrindin� maž�jimo priežastis – COVID-19 pandemija. T�
parodo 15 paveiksl�lis, kuriame atvaizduotas pajam� kitimas pagal m�nesius. 

15 pav. Pagrindin�s veiklos pajam� dinamika 2020 m, t�kst. Eur 



Metinis pranešimas,  2020 metai 

�


��

Realizuoto geriamojo vandens ir sutvarkyt� nuotek� kiekis pagal vartotoj� grupes parodytas 16 pav. 
Bedrov�s didžiausi vartotojai yra pramon�s �mon�s: UAB „Rokiškio pieno gamyba“, UAB „Utenos 
m�sa“, UAB „Švyturys-Utenos alus“, AB "Utenos trikotažas", 2020 m. už realizuotas geriamojo vandens 
ir sutvarkyt� nuotek� paslaugas sumok�j	 60 proc.  

16 pav. Pajam� pasiskirstymas pagal vartotoj� grupes 2020 metais, t�kst. Eur (proc.)

Vandens tiekimas šiems �kio subjektams (suvartojan�i� 50 m3/par� ir daugiau vandens) ataskaitiniais 
metais sumaž�jo 99,4 t�kst. m3 (7.7 %). Iš pramon�s �moni� vandens suvartojimas sumaž�jo: UAB 
„Rokiškio pieno gamyba“ – 147,8 t�kst. m3 (18,5 %), padid�jo UAB „Utenos m�sa“ – 47.1 t�kst. m3

(16,4 %), UAB „Švyturys-Utenos alus“ – 6,0 t�kst. m3 (3.6 %).  

17 pav. Pajam� pasiskirstymas pagal vartotoj� grupes ir paslaugas 2020 metais, t�kst. Eur. 
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2020 metais gauta 4766,3 t�kst. eur� pajam�, iš j� 2133,3 t�kst. eur� (44,7 %) už vandens tiekim�, 
2347,4 t�kst. eur� (49,2 %) už nuotek� surinkim� bei valym� ir 285,6 t�kst. eur� (6 %) iš pardavimo 
veiklos (pastovaus abonentinio mokes�io).   

Palyginus su 2019 metais pajamos  sumaž�jo 282 t�kst. eur� (5,6 %) iš j�: už vandens tiekim� padid�jo 
132,3  t�kst. eur� arba 6,6 %, už nuotek� surinkim� ir valym� gauta 495,3 t�kst. eur� arba 17,4 % 
mažiau,  o už pardavimo veikl� padid�jo 80,5  t�kst. eur� arba 39,2 %. D�l kieki� sumaž�jimo mažiau 
gauta 292,0 t�kst. eur�, d�l vidutin�s kainos sumaž�jimo – 87 t�kst. eur� mažiau, už specifin	 tarš� iš 
pramon�s �moni� gauta 97 t�kst. eur� daugiau.  

Gyventoj� sektoriuje išskiriamos dvi vartotoj� grup�s: Utenos miesto ir kaim� gyventojai. Daugiausiai 
parduodama vandens ir surenkama nuotek� Utenos mieste: vandens  – 533,2 t�kst. m3 (80,7 %), nuotek� - 
525,1 t�kst. m3 (91,4 %).  

Kaim� gyventojams ataskaitiniais metais parduota 127,3 t�kst. m3 (19,3 %) vandens ir 49,2 t�kst. m3   
(8,6 %) surinkta nuotek�. 

D�l maž� parduodamo vandens ir surenkam� nuotek� kieki�, vandentvarkos �kiai kaimuose, lyginant 
s�naudas su gaunamomis pajamomis už suteiktas paslaugas yra nuostolingi. 2020 metais ši� �ki�
eksploatavimas sudar� 499,3 t�kst. eur� nuostol�, o pagal atskirus kaimus pateikiama  grafike (žr. 18 
pav.). 

18 pav. Vandentvarkos �ki� nuostolingumas Utenos rajono kaimuose 2020 metais 

8. SNAUDOS IR EKONOMINIAI FINANSINIAI REZULTATAI 

2020 metais Bendrov� iš pagrindin�s veiklos uždirbo 71 t�kst. eur� grynojo pelno. Pajam�, s�naud�, 
pagrindin�s veiklos pelno dinamika pateikiama 19 paveiksle. Lyginant su 2019 metais pelnas iš 
pagrindin�s veiklos mažesnis 300 t�kst. eur�.  

Pelnas prieš apmokestinim� 2020 metais sudar� 82 t�kst. eur�, tai 334 t�kst. eur� mažiau nei 2019 metais 
Pagrindin�s sumaž�jusio pelno priežastys pateikiamos 20 paveiksle. 
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19 pav. Pajam�, s�naud�, pagrindin�s veiklos pelno dinamika, t�kst. Eur 

20 pav. Pelno prieš apmokestinim� poky�io priežastys: 2020 m. su 2019 m., t�kst. Eur 
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Pagrindin�s sumaž�jusio pelno priežastys:  

1. Kiekiai: pardavimai mažesni 295,5 t�kst. m3 arba 5,9 % d�l: 
� 9,3 % pramon�s �moni� mažesnio suvartojimo (mažesni: UAB "Rokiškio pieno gamyba"- 18,4 %, 

AB "Utenos trikotažas"- 23,3 %, UAB "Švyturys-Utenos alus" - 2,3 %; didesni: UAB "Utenos m�sa"- 
16,4 %), 

� kom-buitini� pardavimai mažesni 7,2 %,  
� gyventoj� suvartojimas didesnis 3,8 %. 

2. Kieki� �taka pajamoms: d�l mažesni� vandens kieki� 104,3 t�kst. m3 arba 4,4 % �taka pajamoms 
neigiama 87,7 t�kst. eur�, d�l mažesni� nuotek� kieki� 191,2 t�kst. m3 arba 7,2 %  - 204,3 t�kst. eur�. 

3. Kain� �taka pajamoms: d�l nuo 2020-01-01 pasikeitusi� tarif� teigiama 
taka pajamoms: d�l vandens 
kainos padid�jimo - 220 t�kst. eur�, d�l pardavimo veiklos kainos padid�jimo - 80,5 t�kst. eur�, 
neigiama �taka: d�l nuotek� kainos sumaž�jimo - 387,8 t�kst. eur�. 

4. Papildomos pajamos už padid�jusi� tarš� (96,8 t�kst. eur�) d�l pasirašyt� sutar�i� pakeitim� su UAB 
"Utenos alus" ir UAB "Utenos m�sa". 

5. Kiekio �taka: d�l sumaž�jusi� kieki� 17,9 t�kst. eur� mažesni elektros energijos kaštai, 8,9 t�kst. eur�
gamtos ištekli� mokestis, 4,9 t�kst. eur� technologini� medžiag� s�naudos. 

6. Darbo apmok�jimo �taka: neigiama: 14,5 t�kst. eur� 9,6 % MMA padid�jimo nuo 2020-01-01, 8 
t�kst. eur� didesn�s išmokos pagal kolektyvin	 sutart�, 49,2 t�kst. eur� d�l išeitini� ir kompensacij� už 
nepanaudotas atostogas; teigiama: 8,5 t�kst. eur� d�l prastov�, 24,9 t�kst. eur� d�l mažesnio ir pigesnio 
darbuotoj� skai�iaus. 

7. Technologini� medžiag� s�naudos: neigiama:13,2 t�kst. eur� d�l gamybos proceso pasikeitimo, 3,4 
t�kst. eur� d�l didesnio atitekan�i� nuotek� užterštumo, 6,6 t�kst. eur� padid�jusi� saus� medžiag�
sausintame dumble, 3 t�kst. eur� d�l mažesnio dumblo peleningumo; teigiama: 3,5 t�kst. eur� d�l 
mažesn�s kainos. 

8. Kitos veiklos rezultatas: neigiama - 17,3 t�kst. eur� didesn�s pal�kan� s�naudos, 16,0 t�kst. eur�
mažesn�s kitos finansin�s veiklos pajamos (delspinigiai ir pan.). 

9. INVESTICIJOS, PL�TRA IR PLANAI 

9.1 Bendrov�s investicijos  

2020 m. atlikta darb� ir �sigyta ilgalaikio turto už 1,947,9 t�kst. Eur�.  

4 lentel�. 2020 m. atlikt� darb� ir �sigyto turto s�rašas 

Eil.Nr. Atlikti darbai ir 
sigytas ilgalaikis turtas 

Ataskaitiniu 
laikotarpiu 
vykdyti 

darbai  ir 
sigytas 
ilgalaikis turtas  

1. Investicij� ir pl�tros projektams �gyvendinti 1266.4 

1.1. Utenos dumblo apdorojimo �rengini� statyba 719.7 

1.2. 
Vandentiekio ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Utenos 
raj. (Jasoni� k.)  4.7 

1.3. 
Vandentiekio ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tra Utenos 
raj. (Jasoni� k.)  II etapas 52.3 

1.4. Nuotek� tinkl� pl�tra Antalg�s kaime 129.2 
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1.5. Vandentiekio tinkl� Kauno g. Utenos r. statyba 2.3 

1.6. Vandentiekio ir nuotek� tinkl� statyba Pa�k�n� kaime 330.6 

1.7. Vandentiekio ir nuotek� tinkl� statyba Utenoje ir rajone 9.0 

1.8. Leli�n� vandentiekio ir nuotek� tinkl� statyba 6.0 

1.9. Saldutiškio vandentiekio ir nuotek� tinkl� statyba 12.6 

2. Ilgalaikiam turtui �sigyti ir atnaujinti (renovuoti) 681.6 

2.1. Nuotek� siurblin�s Nr. 4 grot� su presais rekonstrukcija 189.3 

2.2. Nuotek� tinkl� ir siurblini� �kio atstatymas (siurbli�, sklendži�) 96.4 

2.3. 
Vandentiekio �kio turto atstatymas (siurbli�, sklendži� keitimas, 
tinkl� renovavimas) 181.6 

2.4. Kompiuterin�s, automatin�s, elektrin�s �rangos atnaujinimas 17.7 

2.5. Apskaitos priemoni� �sigijimas 20.0 

2.6. Kita  18.1 

2.7. 
10 kV skirstykl� ir transformatorini� pasto�i� rekonstrukcija, 
šilumin�s trasos ir kit� �rengim� atstatymas 92.8 

2.8. Transporto priemoni� atnaujinimas 65.7 

  Iš viso 1947.9 

Ataskaitiniais metais atlikt� darb� ir �sigyto ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai: 
� dotacijos, subsidijos - 1293,9 t�kst. Eur�; 
� paskolos                     - 139,5 t�kst. Eur�; 
� nuosavos l�šos           - 514,5 t�kst. Eur�.  

�mon�s keliamos nuostatos, vykdant vandentvarkos infrastrukt�ros pl�tr� − Utenos rajono vandens 
tiekimo ir nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros pl�tros specialiojo plano sprendini� �gyvendinimo I ir II 
prioritetas. Tikslas − sukurti reikiam� infrastrukt�r� vandens tiekimo ir nuotek� tvarkymo paslaugai teikti 
Utenos rajono gyventojams palankias prisijungimo prie tinkl� galimybes. 

2019 met� kovo m�nes� pasirašyta sutartis ir prad�ti projekto �gyvendinimo darbai. Darbus �gyvendina 
jungtin�s veiklos grup�: WTE Wassertechnik GmbH ir UAB „Dz�kijos statyba“.  

21 pav. Dumblo apdorojimo �rengini� statyba 




