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VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS VILNIUJE

• Vilniaus vandentiekis – seniausias Lietuvoje, jo pradžia skaičiuojama nuo
1501 m.

• Vilniaus mieste geriamąjį vandenį tiekia ir nuotekas tvarko didžiausia
Lietuvoje vandens tiekimo įmonė - UAB „Vilniaus vandenys“. Jos
aptarnaujamas plotas apima kelis šimtus kvadratinių kilometrų.

• UAB „Vilniaus vandenys“ yra strateginės reikšmės įmonė, didžiausia jos
akcijų dalis priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, ir tik maža dalis
Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybėms
(bendrovė vandenį tiekia ir daliai šių rajonų vartotojų).

• 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 922 darbuotojai.
Pagal rajoninį pasiskirstymą didžiausias darbuotojų skaičius tenka
Vilniaus miestui.
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• UAB „Vilniaus vandenys“ pagrindinė veikla – vandens tiekimas, nuotekų
surinkimas ir valymas, dumblo apdorojimas.

• Bendrovė per parą patiekia 90 tūkst. kub. m vandens ir surenka bei išvalo
apie 115,5 tūkst. kub. m nuotekų.

• Bendrovės veikla atitinka aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos
standartų LST EN ISO 14001:2005 ir LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

• 2005 m. Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos šalių delegacijų vadovai
išbraukė Vilnių iš Baltijos jūros teršėjų sąrašo.

• Visas Vilniaus miesto vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka
geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“.
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• Geriamasis vanduo imamas iš giluminių 40-180 m gylio gręžinių ir
centralizuotomis vandentiekio sistemomis tiekiamas vartotojams.

• Vilniuje yra įrengta 32 vandenvietės, kuriose yra įrengti 268 gręžiniai.
Geriamajam vandeniui tiekti nutiesta 1637 km vandentiekio tinklų, įrengta
116 vandens pakėlimo stočių, 47 vandens rezervuarai.

• Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 1282 km
savitakinių nuotekų tinklų ir kolektorių, 158 km slėginių linijų ir 134 nuotekų
siurblinės.

• Centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį Vilniuje naudoja 96,3 proc.,o
nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 89,3 proc. gyventojų.

• Miesto pakraščiuose, kur nėra centralizuotų vandentiekio tinklų, vartotojai
geriamuoju vandeniu apsirūpina iš individualių gręžinių.
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• Požeminiame vandenyje nustatomi padidinti geležies ir mangano kiekiai,

todėl geriamojo vandens kokybei užtikrinti įrengiami vandens gerinimo

įrenginiai, kuriuose šalinama geležis ir manganas.

• Didžiausi yra Antavilių vandens gerinimo įrenginiai. Juose ruošiama apie 41

proc. viso miestui tiekiamo geriamojo vandens.



VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ  TVARKYMAS VILNIUJE

• Vilniaus miesto centriniuose rajonuose - Senamiestyje, dalyje Antakalnio ir

Naujamiesčio įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka

buitinės nuotekos ir paviršinis lietaus vanduo. Kituose rajonuose įrengta

atskiroji sistema. Visos Vilniaus miesto nuotekos patenka į nuotekų valyklą,

kur valomos mechaniniu ir biologiniu būdu.

• Nuotekų valykloje sulaikoma apie 98 % organinių teršalų, į Neries upę

išleidžiamos labai gerai išvalytos nuotekos, atitinkančios visus

gamtosauginius reikalavimus.



Vilniaus miesto nuotekų valykla
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• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo ir

dumblo apdorojimo įrenginių statyba Vilniuje vykdoma, naudojant Europos

Sąjungos paramos fondų, valstybės, savivaldybės, įmonės lėšas.

• 2008 - 2013 metais UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendino ES Sanglaudos iš

dalies finansuojamą projektą „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

• Projekto vertė 156,337 mln. Lt (45,28 mln. Eur), projektas baigtas įgyvendinti

2013 m. liepos mėn.

• Įgyvendinant projektą, įdiegti dumblo tankinimo, dumblo priėmimo iš kitų

valyklų, terminės hidrolizės, pūdymo, dumblo sausinimo bei džiovinimo

įrenginiai.
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• Projekto nauda: sumažėjo dumblo kiekis, dumblas stabilizuotas; išspręsta

dumblo utilizavimo problema; panaikinta dumblo kvapų problema;

susidariusios biodujos naudojamos elektros ir šilumos energijos gamybai.

• Dumblo apdorojimo proceso metu susidaro 2,8 mln. kub. m biodujų per

metus (19-20 tūkst. kub. m. per parą).

• Per metus Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose

pagaminta 15 mln. KWh elektros energijos (16 proc. nuotekų valykloje

sunaudojamos elektros energijos) ir 16 mln. KWh šiluminės energijos, kurios

pakanka valymo įrenginių poreikiams.



Dumblo apdorojimo įrenginiai



Dumblo granules, kaip alternatyvą kurui, planuojama  panaudoti atliekų 
deginimo gamykloje.

DŽIOVINTAS DUMBLAS  90 % SM, 14-15  MJ/kg
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• Infrastruktūros plėtra Vilniuje vykdoma vadovaujantis 2011 m. patvirtintu
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju
planu. Numatyta iki 2015 m. aprūpinti vandens tiekimo ir nuotekų
paslaugomis 95 proc. savivaldybės gyventojų. Siekiamybė iki 2025 m. šias
paslaugas teikti 100 proc. Vilniaus miesto gyventojų.

• Nuo 2000 metų UAB „Vilniaus vandenys“ vandens ūkio infrastruktūrai
modernizuoti ir plėsti įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo iš
dalies finansuojamus projektus.

• 2000-2014 metais:

– Renovuota vandens tiekimo tinklų 93,27 km ir 14,47 km nuotekų tinklų;

– Nutiesta 176,83 km vandentiekio ir 209,65 nuotekų tinklų;

– Gauta dotacijų iš įvairių šaltinių 430 mln. Lt;

– Prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungta 26 682
vartotojai.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ


