
 
 

Apie projektą 

 

Pagal 2017 m. birželio 8 d. pasirašytą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ projekto finansavimo 

sutartį, viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ Nr. 

05.3.2-APVA-R-014-51-0005. 

 Projekto biudžete nustatyta Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 2.875.346,04 eur, iš 

kurių Projektui įgyvendinti skirta 1.745.653,98 Eur ES fondo lėšų. Projektas finansuojamas iš 

Sanglaudos fondo ir apima Paįstrio ir Gegužinės k. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projekto 

rengimo paslaugas ir statybos darbus.  

 Projekto įgyvendinimo tikslas - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

plėtra Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone, siekiant užtikrinti vandens teikimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.  

 

Projekto uždaviniai:  

 I etapas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų nauja statyba Panevėžio 

rajone.  

 II etapas, geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Panevėžio rajone. 

 

Laukiami projekto rezultatai: 

1) Naujai pastatyti vandens tiekimo tinklai Ėriškių k. - 2,162 km. 

2) Pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai – 1 vnt. (Gegužinės k.). 

3) Naujai pastatyti nuotekų surinkimo tinklai - 19,049 km (Ėriškių k. – 9,0 km, Paįstrio k. ir 

Gegužinės k.2 – 10,049 km). 

4) Pastatyta nuotekų siurblinių – 10 vnt. (Ėriškių k. – 4 vnt., Paįstrio k. ir Gegužinės k. – 6 vnt.). 

5) Pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai - 2 vnt. (Ėriškių k., Paįstrio k.). 

6) Rekonstruoti vandens tiekimo tinklai – 8,457 km (Paįstrio k. ir Gegužinės k.). 

 

Projekto trukmė. Projektą planuojama įgyvendinti per 36 mėnesius nuo projekto finansavimo ir 

administravimo sutarties sudarymo dienos. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas), nurodyto priemonės 

tikslo - padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos 

efektyvumą – įgyvendinimo. 

Projektas suskaidytas į dvi projekto dalis – Paįstrio ir Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r. 

 

 

 



I projekto dalis. Investiciniame plane numatyta: Paįstrio ir Gegužinės k. Panevėžio r. vandens 

gerinimo įrenginių statyba, vandentiekio tinklų rekonstrukcija, nuotekų tinklų statyba, įskaitant 

nuotekų siurblinių statyba. 

 



II projekto dalis. Investiciniame plane numatyta: vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įskaitant 

nuotekų siurblinių statyba. 

 



Projekto įgyvendinimas: 

 

2017 m. birželio 23 d. pasirašytos dvi rangos darbų sutartys su UAB „Norus“: 

I dalis. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Paįstrio k., Gegužinės 

k., Panevėžio rajone projektavimo ir statybos darbai“. 

II dalis. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Ėriškių k., Panevėžio 

rajone projektavimo ir statybos darbai“. 

Suėjus sutarties pabaigos terminui ir esant dideliam darbų atsilikimui nuo grafiko, 2020 m. gegužės 

6 d. buvo pasirašyta taikos sutartis su UAB „Norus“, kurioje susitarta laikyti rangos darbų sutartis 

pasibaigusiomis. 

 

 

2021 m. kovo 10 d. pasirašytos dvi sutartys rangos darbams užbaigti: 

I dalis. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų numatytų darbų užbaigimas 

Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r. I dalis - Paįstrio k., Gegužinės k.“. Rangovas 

UAB „Dujostata“. 

II dalis. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų numatytų darbų užbaigimas 

Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r. II dalis - Ėriškių k.“. Rangovas UAB „Takas“. 

 

Darbų atlikimo terminas – 12 mėnesių. 


