
 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO 

PRIORITETINE  

 

2021 m. birželio   d. Nr. TS- 

Utena 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 

16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

10 straipsnio 12, 23 punktais, 16 straipsnio 13 dalimi, atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-336 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 

infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo“ 1.1 papunktį, Utenos rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pripažinti prioritetine Utenos rajono savivaldybės infrastruktūra vandentiekio įvadus ir 

(arba) nuotekų išvadus, įrengiamus valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje 

teritorijoje iki fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) 

naudojamo žemės sklypo ribos atskiram vartotojui, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus: 

1.1 būstas, kuriam skirtas įrengiamas vandentiekio įvadas ir (arba) nuotekų išvadas yra 

gyvenamosios paskirties žemės sklype, kuris patenka į viešojo geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją, nustatytą Utenos rajono vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane, patvirtintame Utenos 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-318 „Dėl Utenos 

rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

patvirtinimo“, ir yra UAB „Utenos vandenys“ infrastruktūra bei techninės galimybės 

prie jos prijungti naujus vandentiekio įvadus ir (arba) nuotekų išvadus;  

1.2 vandentiekio įvado ir (arba) nuotekų išvado įrengimo atskiriems vartotojams 

ekonominio efektyvumo rodiklis neviršija: 3000 €/1 būstui - įrengiant vandentiekio 

įvadą ar nuotekų išvadą; 5100 €/1 būstui - vienu metu įrengiant nuotekų išvadą ir 

vandentiekio įvadą. 

2. Nustatyti, kad pagal šio sprendimo 1 punktą pripažintos prioritetinės Utenos rajono 

savivaldybės infrastruktūros įrengimo išlaidas apmoka UAB „Utenos vandenys“, atsižvelgdama į 

bendrovės strateginiame plane ir veiklos plane numatytas lėšas pagal bendrovės nustatytą naujų 

vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų pastatymo iki fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų 

žemės sklypų ribos atskiriems vartotojams Utenos mieste ir rajone tvarką.  

3. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės 

interneto svetainėje www.utena.lt. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Alvydas Katinas 


