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Suvestinė redakcija 2021-08-18 

PATVIRTINTA  

UAB „Utenos vandenys“ direktoriaus  

2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. VO - 56 

 

NAUJŲ VANDENTIEKIO ĮVADŲ IR (ARBA) NUOTEKŲ IŠVADŲ PASTATYMO  

IKI FIZINIŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS  

ATSKIRIEMS VARTOTOJAMS UTENOS MIESTE IR RAJONE TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarkos paskirtis – reglamentuoti naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų pastatymo iki 

fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ribos atskiriems vartotojams Utenos 

mieste ir rajone tvarką (toliau – Tvarka) viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės 

ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) pagal techniniu ir ekonominiu 

požiūriu svarstytinų įvadų/išvadų statybos atrankos, rengimo, vertinimo, išlaidų kriterijus.  

2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. TS-228 UAB „Utenos vandenys“ 

(toliau – Bendrovė) paskirtas viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos 

rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. 

3. Pagrindinės geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Utenos vandenys“ 

licencijuojamos veiklos sąlygos – vykdyti licencijoje nurodytą veiklą, užtikrinti naudojamos 

geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, prijungti jo 

prižiūrimoje viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje esančius abonentų ir vartotojų 

įrenginius prie eksploatuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, 

vadovaudamasis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 

priežiūros taisyklių reikalavimais ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais (LR geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 str. 2 d. (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685). 

4. Tvarkos tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą atskiriems 

vartotojams viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teritorijoje, įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Įstatymo 12 str. 2 d. 

įtvirtintą siekį, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

planus visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 

vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.  

5. Nauji vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai iki fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų 

žemės sklypų ribos atskiriems vartotojams Utenos mieste ir rajone, nustatyti pagal šią Tvarką, 

2021-06-29 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-199 priskirti prioritetinės 

savivaldybės infrastruktūros reikalavimus atitinkančiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrai. 

Punkto pakeitimai: 2021-08-18 direktoriaus įsakymas Nr. VO-71 

6. Pagal Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 13 d. 

nuostatą išlaidos, susijusios su prioritetinės savivaldybės infrastruktūros reikalavimus atitinkančios 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suplanuotos teritorijų planavimo 

dokumentais, vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų įrengimu iki vartotojui nuosavybės teise 

priklausančio turto ribos ir prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui 

nuosavybės teise priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, 

tenka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vykdančiam viešąjį geriamojo vandens 

tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, t. y. UAB „Utenos vandenys“. Už neprioritetinės savivaldybės 

infrastruktūros reikalavimus atitinkančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtrą kompensuojama Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nustatyta 

tvarka ir atvejais.  
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7. Išlaidos statybos darbams, susijusios su privataus tinklo statyba (nuo pastatytų vandentiekio ir 

nuotekų atšakų ties žemės sklypo riba iki namo) ir statybos organizavimas tenka individualaus 

namo/sklypo savininkui. 

8. Šiame apraše naudojamos sąvokos: 

Objektas – pareiškėjo prašyme nurodytas būsimasis infrastruktūros objektas, kuris nori prisijungti 

prie UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos vandentiekio 

ir/ar nuotekų infrastruktūros.  

Vandentiekio įvadas ir (arba) nuotekų išvadas - vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklo atkarpa 

nuo UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros iki fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų žemės sklypo ribos 

atskiram vartotojui. 

Prašymas – UAB „Utenos vandenys“ nustatytos formos pateiktas prašymas dėl objekto 

prijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų infrastruktūros. 

Pareiškėjas – fizinis (-iai) asmuo (-ys), norintis prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir/ar 

nuotekų tvarkymo tinklų ir pateikęs (-ę) Prašymą UAB „Utenos vandenys“. 

Nekilnojamo turto Vystytojas – statytojas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris investuodamas vysto 

nekilnotąjį turtą ir (ar) infrastruktūrą, formuoja statinių statybai skirtus sklypus. 

Įsipareigojimų sutartis – pareiškėjo su UAB „Utenos vandenys“ sudaryta sutartis, kurioje 

Bendrovė įsipareigoja pastatyti, o pareiškėjas pasijungti savo geriamojo vandens įvadą ir (arba) 

nuotekų išvadą prie Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų infrastruktūros.  

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros 

įstatymas ir kituose teisės aktuose. 

9. Tvarka netaikoma Nekilnojamo turto Vystytojams ir negyvenamosios paskirties žemės sklypų 

savininkams.  

10. Ši Tvarka parengta, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais: „Naujų vartotojų prijungimo prie 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais“, Lietuvos 

Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Statybos techniniu 

reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“, Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas ir kitais teisės 

aktais.  
 

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS 
 

11. Asmuo, pageidaujantis prisijungti prie Bendrovės infrastruktūros, kai jos nėra prie sklypo ribos, 

pateikia prašymą (1 priedas) raštu (Vandenų g. 1, Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r.) ar 

elektroniniu paštu info@utenosvandenys.lt. Prašymo forma patalpinama Bendrovės internetinėje 

svetainėje adresu: www.utenosvandenys.lt,  

12. Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia: 

 objekto žemės sklypo planą ir nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Išrašą iš 

Nekilnojamo turto registro arba pirkimo-pardavimo sutartį). 

 kitus turimus dokumentus, susijusius su prašoma pastatyti infrastruktūra (projektiniai 

pasiūlymai, techninis projektas, statybos leidimas, VĮ "Registrų centras" išrašą, patvirtinantį, 

kad įregistruoti servitutai tinklams tiesti bei aptarnauti, žemės sklypų savininkų sutikimus dėl 

infrastruktūros įrengimo privačiame sklype bei dėl infrastruktūros apsaugos zonų patekimo į 

žemės sklypus) ir kt. 
 

III. PRAŠYMŲ VERTINIMAS 
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13. Bendrovė, gavusi Tvarkos 11 punkte nurodytą prašymą (1 priedas) ir jį užregistravusi, perduoda 

Gamybos – technikos skyriui, kuris organizuoja ir kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atlieka 

prašymo vertinimą, nustatant: 

 ar pareiškėjo objektas yra UAB „Utenos vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo teritorijoje; 

 ar toje teritorijoje yra Bendrovės infrastruktūra ir techninės galimybės naujiems vandentiekio 

įvadams ir (arba) nuotekų tinklų išvadams pastatyti;  

 kuriam vandentvarkos plėtros etapui objektas priklauso, vadovaujantis galiojančiu Utenos 

rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu;  

 ar žemės sklypas yra gyvenamosios paskirties; 

 orientacinį investicijų (lėšų) poreikį infrastruktūros statybai (K) ir ekonominio efektyvumo 

rodiklį (E).  

14. Orientacinis investicijų (lėšų) poreikis infrastruktūros statybai paskaičiuojamas pagal formulę: 

K= L∙P, kur 

K – Orientacinė skaičiuojamoji infrastruktūros statybos darbų kaina, €; 

L – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens įvadų ir (arba) nuotekų išvadų ilgis metrais, m; 

P – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ar (arba) nuotekų tinklų vieno metro 

      skaičiuojamoji statybos darbų kaina, 1 metro vandentiekio įvado kaina – 70 eurų, 1 metro  

      nuotekų išvado kaina – 100 eurų.  

15. Objekto ekonominio efektyvumo rodiklis paskaičiuojamas pagal formulę: 

E= K ⁄B, kur 

E – naujų vartotojų prisijungimo efektyvumo rodiklis, €/1 būstui; 

K – Orientacinė skaičiuojamoji infrastruktūros statybos darbų kaina, €; 

B – prijungiamų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų būstų skaičius (daugiabutyje name - butų 

skaičius vienetais (vnt.)); 

16. Atlikus vertinimą, objektas įtraukiamas į planuojamų statyti objektų sąrašą, kai: 

 nustatoma, kad objektas yra UAB „Utenos vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo teritorijoje; 

 nustatoma, kad toje vietoje yra Bendrovės infrastruktūra ir techninės galimybės naujiems 

vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklams pastatyti; 

 nustatoma, kad žemės sklypas yra gyvenamosios paskirties; 

 efektyvumo rodiklis E ≤ 3000 (€/1 būstui) - tiesiant naujus nuotekų surinkimo ar geriamojo 

vandens tinklus ir E ≤ 5100 (€/1 būstui) - tiesiant vienu metu naujus nuotekų ir geriamojo 

vandens tinklus. 

17. Prašymai išnagrinėjami ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priimamas sprendimas dėl prašymo 

įtraukimo/neįtraukimo į planuojamų statyti objektų sąrašą. Apie sprendimą Gamybos-technikos 

skyriaus informuoja pareiškėją raštu ir/arba elektroniniu paštu. 

18. Pareiškėjai, kurių objekto ekonominio efektyvumo rodiklis viršija 16 punkte nustatytas 

efektyvumo rodiklio reikšmes, gali būti įtraukti į planuojamų statyti objektų sąrašą, tuo atveju, jei 

pareiškėjas savanoriškai ir neatlygintinai finansuoja viršijusią dalį savo įnašo lėšomis.  
 

IV. PRELIMINARIOS EILĖS IR SĄRAŠO SUDARYMAS 
  

19. Direktoriaus atskiru įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į prašymų 

padavimo datą, Gamybos – technikos skyriaus kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atliktus 

vertinimo rezultatus, iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. sudaro preliminarią planuojamų statyti 

objektų eilę (toliau – Preliminari eilė) ir teikia lėšų poreikį darbams atlikti, svarstant sekančių metų 

Bendrovės biudžetą.  

20. Preliminari eilė sudaroma, pradedant nuo objektų, kurie mažiausiomis investicijomis sudaro 

galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų didžiausiam naujų vartotojų 

būstų skaičiui. 
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21. Finansinės lėšos, reikalingos naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų atskiriems 

vartotojams statybai, sekančių metų Bendrovės biudžete numatomos, atsižvelgiant į Bendrovės 

veiklos planą, poreikį (prašymų kiekį) bei finansines galimybes.  

22. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrovės biudžeto patvirtinimo, atsižvelgdama į 

joje numatytas lėšas, peržiūri Preliminarią eilę ir esant reikalui pakoreguoja bei teikia tvirtinti 

direktoriui. 

23. Direktorius, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 10 d., atskiru įsakymu, atsižvelgdamas į 

Komisijos sudarytą Preliminarią eilę, patvirtina Naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų 

atskiriems vartotojams statybos Utenos mieste ir rajone sąrašą (toliau – Sąrašas) ir paveda 

Gamybos-technikos skyriui kartu su vandentiekio ir nuotekų ūkiais atlikti būtinus veiksmus 

naujiems vandentiekio įvadams ir (arba) nuotekų išvadams atskiriems vartotojams pastatyti.  

24. Pareiškėjus, kurių prašymai įtraukti į Sąrašą, Gamybos – technikos skyrius informuoja raštu ir/arba 

elektroniniu paštu ir/arba telefonu ir kviečia per 1 mėnesį atvykti į UAB „Utenos vandenys“ 

pasirašyti Įsipareigojimų sutartį su numatytomis baudomis dėl įsipareigojimų nevykdymo. 

25. Pasirašydamas Įsipareigojimų sutartį, pareiškėjas patvirtina, kad pastačius vandentiekio ir nuotekų 

tinklus nuo UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių tinklų iki jo nuosavybėje 

esančio žemės sklypo ribos, įsirengs vandentiekio įvadus ir (ar) nuotekų išvadus privačioje valdoje, 

prisijungs prie naujai pastatytų tinklų ir sudarys vandentvarkos paslaugų teikimo sutartį per 9 

mėnesius. 

26. Pareiškėjai nurodyti Tvarkos 18 punkte, prieš pasirašant Įsipareigojimų sutartį, savo įnašo lėšų 

dalį, t. y. 50 % pareiškėjo finansuojamos sumos, paskaičiuotos pagal preliminarią objekto kainą, 

perveda į UAB „Utenos vandenys“ sąskaitą. Kitą dalį pareiškėjas sumoka baigus darbus. Likusi 

sumos dalis bus paskaičiuota ir mokama pagal faktines įvado/išvado pastatymo išlaidas. Paslaugų 

sutartis sudaroma ir paslaugos pradedamos teikti pilnai atsiskaičius už atliktus darbus.  

27. Pareiškėjui nepasirašius Įsipareigojimų sutarties, prašymas išbraukiamas iš Sąrašo. Į išbrauktojo 

vietą įtraukiamas sekantis pareiškėjas, atitinkantis ekonominio naudingumo rodiklį. 

28. Pasikeitus Bendrovės finansinei situacijai, Sąrašas metų eigoje gali būti peržiūrimas ir 

koreguojamas.  

29. Pareiškėjai, kurių prašymai netenkinami dėl neatitikimo vertino kriterijams, informuojami raštu 

ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba telefonu.  

30. Sąrašas taip pat gali būti koreguojamas kai asmuo, pateikęs prašymą, pasikeitus aplinkybėms, 

prašo išbraukti jį iš eilės (gaunant pranešimą ar kitą informaciją iš asmens dėl atsisakymo įsivesti 

įvadą ir (arba) išvadą), kol nėra pradėti jokie veiksmai susiję su infrastruktūros statybos iniciavimu. 

31. Jei dėl svarbių priežasčių Bendrovei per Įsipareigojimų sutartyje numatytą terminą nepavyksta 

laiku įrengti Sąraše numatytų naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų, tuomet jų 

įrengimas pirmumo teise perkeliamas į kitų metų sudaromą Preliminarią eilę, o vėliau ir į Sąrašą.  
 

V. DARBŲ ATLIKIMAS 
 

32. Naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų statybos darbų vykdymo laikotarpis numatomas 

UAB „Utenos vandenys“ sekančių metų darbų plane. 

33. Statybos darbams atlikti viešojo pirkimo būdu parenkamas rangovas arba darbai atliekami įmonės 

jėgomis. 

34. Prašymų (projektų) įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo Gamybos-technikos skyrius. 

35. Apie pastatytą objektui infrastruktūrą ir sudarytą galimybę naudotis vandens tiekimo ir (arba) 

nuotekų tvarkymo paslaugomis Gamybos-technikos skyriaus informuoja pareiškėją raštu ir/arba 

elektroniniu paštu. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

36. Tvarka skirta Bendrovės darbuotojams ir Bendrovės klientams. 

37. Už šios tvarkos savalaikį atnaujinimą, keitimą ar papildymą yra atsakingas Gamybos-technikos 

skyriaus viršininkas. 

________________________________ 


