
PATVIRTINTA 
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-222 

 
 

UAB  „KUPIŠKIO VANDENYS“ 
2017–2021 M. VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

  1. UAB „Kupiškio vandenys“ 2017–2021 m. veiklos ir plėtros planas (toliau – 

Veiklos planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-

92, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. D1-11. 

  2. UAB „Kupiškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiklos plano paskirtis – 

numatyti ir aprašyti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 

strategines kryptis ir priemones, užtikrinančias saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio 

geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Kupiškio rajono savivaldybės viešojo 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.  

  3. Veiklos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.  

 

II SKYRIUS 

VYKDOMA VEIKLA 

 

  4. Bendrovė įsteigta 1990 m. lapkričio 19 d. 

  5. Pagrindinė Bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas (išgavimas, 

ruošimas, pristatymas, pardavimas) ir nuotekų tvarkymas (surinkimas, laikymas, 

transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valant susidariusių atliekų 

(dumblo) tvarkymas). Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos Bendrovė nevykdo.  

  6. 2015 m. liepos 17 d. Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo licencija. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu 

Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kupiškio rajono 

savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.  

  7. Pagrindinės veiklos paslaugas bendrovė teikia Kupiškio miesto ir rajono 

gyventojams bei įmonėms, įstaigoms. Bendrovė vartotojams ir abonentams 2017 m. realizavo 

293 677 kub. m geriamojo vandens ir sutvarkė 261 944 kub. m nuotekų. 

  8. Bendrovėje dirba 35 darbuotojai. 
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9. Bendrovės finansiniai rodikliai: 

Rodiklis 
2016 m. 2017 m. 

Skirtumas 2017 m., 

palyginus su 2016 m. (+, -) 
Pokytis proc. 

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur 

Pajamos 761,6 754,7 -6,9 0,91 

Sąnaudos 705,0 742,4 +37,4 5,3 

Rezultatas +56,6 +12,3 -44,3 121,7 

 

10. Realizacija: 

Veiklos sritis 

Realizuotas kiekis 

tūkst. kub. m 
Skirtumas 2017 m., palyginus su 

2016 m. (+, -) tūkst. Kub. m 

Pokytis 

proc. 
2016 m. 2017 m. 

Vandens tiekimas 293,7 285,8 -7,9 -2,7 

Nuotekų tvarkymas 261,9 263,7 +1,8 +0,7 

 

  11. Prisijungusiųjų prie vandens ir nuotekų surinkimo tinklų vartotojų ir abonentų 

skaičius (vnt.): 

Pavadinimas 

Vandens 

tiekimas 

Skirtumas 

2017 m., 
palyginus 

su 2016 m. 

(+, -) 

Pokytis 

proc. 

Nuotekų 

tvarkymas 

Skirtumas 

2017 m., 
palyginus 

su 2016 m. 

(+, -) 

Pokytis 

proc. 2016 

m. 

2017 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

Vartotojai 4814 4824 +10 0,2 4068 4080 +12 0,3 

Abonentai 187 188 +1 0,5 174 175 +1 0,6 

Iš viso 5001 5012 +11 0,2 4242 4255 +13 0,3 

 

III SKYRIUS 

NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS 

 

  12. Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Kupiškio rajono savivaldybei 

(toliau – Savivaldybė) – 100 proc. 

  13. Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. sausio 1 d. – 4 512 316 Eur, iš jų: 

Savivaldybei tenkanti dalis – 4 512 316 Eur. Ilgalaikio turto vertė 2017 m. sausio 1 d. – 7 789 

579 Eur. 

  14. Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje 

naudojamas turtas ir jo technologiniai rodikliai: 

 

Turto pavadinimas 
Matavimo 

vnt. 
Kiekis 

Projektinis 

pajėgumas 

tūkst. kub. m/m. 

2017 m. faktinis 

pajėgumas tūkst. 

kub. m/m. 

Vandens gręžiniai vnt. 17 2 155,0 388,0 

Vandentiekio bokštai vnt. 1 

  Vandens pakėlimo stotys vnt. 2 858,4 274,4 

Vandens ruošimo įrenginiai vnt. 13 2 137,4 388,0 

Vandentiekio tinklai km 90,0 

  Nuotekų tinklai km 69,0 
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Nuotekų perpumpavimo 

siurblinės 
vnt. 24 11 256,0 1 226,0 

Nuotekų valyklos: 

Biologinis valymas 
vnt. 8 362,8 85,1 

Nuotekų valyklos su azoto 

ir fosforo šalinimu 
vnt. 2 641,2 580,0 

Nuotekų dumblo 

apdorojimo įrenginiai 
vnt. 1 131,4 6,8 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS KRYPTYS 

 

  15. Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys:  

  15.1. vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtrą siekti, kad būtų įgyvendinamas Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis  planas; 

 15.2. užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir 

juridinių asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų;  

15.3. tobulinant technologinius procesus, mažinti elektros energijos sąnaudas;  

15.4. palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus; 

15.5. užtikrinti saugų nuotekų perpumpavimą ir išvalymą ;  

15.6. visuose Bendrovės eksploatuojamuose vandentvarkos įrenginiuose 

(vandenvietės, nuotekų valyklos, siurblinės) įdiegti nuotolinio valdymo sistemas.  

 

V SKYRIUS 
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS  
 

  16. Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kupiškio rajono 

savivaldybėje užtikrintas tik kiek daugiau nei pusei teritorijos gyventojų. Bendrovės 

paslaugomis naudojasi apie 54 proc. rajono gyventojų.  Siekiant efektyviai valdyti vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Kupiškio rajone, būtina atlikti esamos 

vandentvarkos infrastruktūros inventorizaciją. Tai numatoma padaryti pasinaudojant šiam 

tikslui planuojamomis Europos Sąjungos fondų lėšomis.  

  17. Viena pagrindinių Bendrovės veiklos problemų – nemaži vandens  nuostoliai 

vandentiekio tinkluose, kadangi didžioji dalis eksploatuojamų vandentiekio trasų yra seniai 

(30–40 metų) įrengtos ir, ypatingai kaimuose, visiškai susidėvėjusios. Pagrindinę dalį 

vandentiekio vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai. Ankstesniais metais 

pakloti vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, todėl dažnai 

trūksta.  Būtina renovuoti kiek galima daugiau senų trasų.  

  18. Taip pat viena iš Bendrovės veiklos problemų yra paviršinio ir gruntinio 

vandens infiltracija į buitinių nuotekų tinklus. Didžioji dalis šių tinklų yra senos statybos ir 

įrengti iš keramikinių vamzdžių bei gelžbetoninių šulinių, kurie nuo ilgos eksploatacijos jau 

susidėvėję ir nėra sandarūs. Būtina vykdyti šių tinklų renovavimo darbus. 

  19. Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas (vandens ir nuotekų remontas, 

uždaromosios armatūros įrengimas, automatikos atnaujinimas) mažina elektros energijos, 

remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.  
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VI SKYRIUS 

RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS  

MAŽINIMO PRIEMONĖS 
 
 
  20. Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažindama 

vandens netektis vandentiekio tinkluose. 

  21. Numatomos priemonės, prisidėsiančios prie racionalaus gamtos išteklių 

naudojimo: 

21.1. parengti detalius Kupiškio miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų atnaujinimo p lanus. Gavus ES fondų finansavimą, numatyti šių tinklų 

renovavimą; 

21.2. užbaigti įrengti nuotolinio valdymo kontrolės valdymo sistemas, kad būtų 

galima stebėti vandens nutekėjimą vandentiekio tinkluose ir operatyviai šalinti gedimus. Ne 

rečiau kaip kartą per metus patikrinti vandens skaitiklius; 

21.3. siekiant mažinti papildomo lietaus vandens patekimą bei gruntinio vandens 

infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, atlikti vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdynų 

diagnostiką, patikrinti, ar lietaus kanalizacijos tinklai neįjungti į buitinių nuotekų tinklu s, 

renovuoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus.  

  22. Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie 

centralizuotų nuotekų tinklų, įgyvendino ar numato įgyvendinti šias priemones:  

  22.1. nustatyti pagrindines gyventojų nesijungimo prie centralizuotų nuotekų 

tinklų priežastis, kurios galėtų būti šios: savavališkas nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas 

prie centralizuotų tinklų; nuotekų tvarkymas, nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 

kai nevalytos nuotekos išleidžiamos tiesiai ar iš nesandarių išgriebimo duobių į drenažo 

sistemas ar  infiltruojamos į gruntą; lėšų trūkumas; 

  22.2. tęsti bendradarbiavimą su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos 

departamento Kupiškio rajono agentūra. Bendrovės vandens ūkio kontrolieriai kartu su 

Kupiškio rajono agentūros inspektoriais ir toliau nuolat tikrins vietoves, kuriose nutiesti 

centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nustačius pažeidėjus, kurie nuotekas tvarko 

nesilaikydami teisės aktais nustatytų reikalavimų, jiems  bus surašomi administracinių 

nusižengimų protokolai. 

  22.3. supaprastintos ir pigesnės prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų tvarkos taikymas. Bendrovė nereikalauja vandentiekio įvado ar 

nuotekų išvado įrengimo projekto, kai darbai vykdomi privačioje žemėje ir prisijungimą 

vykdo atestuota statybos įmonė. Vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai teisiškai registruojami 

pagal rangovo atliktas išpildomąsias nuotraukas. Bendrovė, dėl sunkios finansinės būklės 

negalėdama gyventojams pasiūlyti kreditavimo sutarties, jiems rekomenduoja rangovus, 

sutinkančius atidėti mokėjimo terminus; 

  22.4. siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir informuotumą, numatomas 

gyventojų ekologinio švietimo suaktyvinimas. Numatoma reguliariai informuot i gyventojus 

apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, baudas 

už neteisėtą nuotekų tvarkymą ir pan.  

VII SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ  

KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS 

 

  23. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas vartotojams ir abonentams ekonomiškai pagrįstomis kainomis.  

  24. Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės 

gerinimo priemonės: 

  24.1. tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir 

skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, 
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suderintais su Kupiškio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, 

užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos higienos normos 

24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus;  

24.2. numatoma užbaigti visų turimų vandenviečių vandens gerinimo įrenginių 

atnaujinimą, pastatant naujus Noriūnų vandens gerinimo įrenginius; 

24.3.  įdiegti nuotolinio valdymo kontrolės sistemas Šimonių, Rudilių ir Alizavos 

vandenvietėse; 

24.4.  įrengti naują gręžinį Juodpėnų vandenvietėje;  

24.5.  vykdyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrą Kupiškio mieste; 

24.6.  suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginius bei išplėsti nuotekų 

tinklus Skapiškio miestelyje; 

24.7. tobulinti atsiskaitymo už paslaugas tvarką, numatant galimybę vartotojams 

ir abonentams gauti elektronines sąskaitas.  

 

VIII SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS IR  

LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI  

 

  25. Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtrą ir renovaciją 2017–2021 m. laikotarpiu planuoja vykdyti ES fondų, Savivaldybės ir 

Bendrovės lėšomis, remonto atstatomuosius darbus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros išpirkimą – iš Bendrovės nuosavų lėšų.  

  26. Numatomi įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros projektai, panaudojant ES investicijas:  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

ES investicijos, 

tūkst. Eur 

UAB 

„Kupiškio 

vandenys“ 

lėšos, 

tūkst. Eur 

Savivaldybės 

lėšos, tūkst. 

Eur 

Iš viso, 

tūkst. Eur 
Apimtis 

1. 

Šimonių mstl. 

geriamojo                                             

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra 

959,9 310,4   141,2 1 411,5    

2. 

Skapiškio mstl. 

geriamojo                                             

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros   plėtra 

1 247,0 274,0 169,0 1 690,0  

3. 

Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų tinklų 

inventorizavimas 

64,0 17,9 9,1 91,0  

4. 
Vandentiekio tinklų 

plėtra Kupiškio m. 
192,0 24,0 24,0 240,0  

5. 

Buitinių nuotekų tinklų 

plėtra Kupiškio m. ir 

Aukštupėnų k. 

856,0 107,0 107,0 1070,0  

Iš viso  3 318,9  733,3   450,3 4 502,5    
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27. Visos Bendrovės 2017–2021 m. numatomos investicijos pateikiamos Veiklos 

plano priede. 

  28. Veiklos planui įgyvendinti planuojami finansavimo šaltiniai (bendra vertė 

6720,9 tūkst. Eur): 

28.1. nuosavo ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos – 603,3 tūkst. Eur; 

28.2. ES fondų lėšos – 4923,40 tūkst. Eur; 

28.3. Savivaldybės lėšos – 460,9 tūkst. Eur; 

28.4. paskolos – 733,30 tūkst. Eur. 

  29. Įgyvendinus projektus, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju 

vandeniu, projekto teritorijoje sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio 

vandens išteklių rizika, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Prognozuojama, kad Veiklos plano 

įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms žymios 

įtakos neturės. 

   30. Veiklos plano rengėjas: 

Ūkio subjekto 

pavadinimas 

Uždaroji akcinė 

bendrovė „Kupiškio 

vandenys“ 

Kontaktinio 

asmens vardas, 

pavardė 

Vidas Zulonas  

Pareigos Direktorius  

Telefono numeris (8 459) 35 145  

Kodas 164702145  El. paštas direktorius@kupiskiovandenys.lt  

Buveinės adresas 
Ugniagesių g. 5,                

LT-40112 Kupiškis  

Asmens, rengusio 

Veiklos planą, 

vardas, pavardė 

Neringa Bugaitė  

Telefonas (8 459) 35 145  
Pareigos Vyr. finansininkas  

Telefono numeris (8 459) 35 370  

El. paštas info@kupiskiovandenys.lt  El. paštas finansininkas@kupiskiovandenys.lt  

Veiklos plano parengimo data  2018-09-07 

 

 

_______________________ 
 


