
 
 

 

 Įgivendinamas projektas „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,  2017 m. 

birželio 8 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus ir VšĮ 

Velžio komunalinis ūkis, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Baranovskio. 

 Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2.875.346,04 

eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1.745.653,98 eur. ES fondų lėšos 

2017 m. birželio 8 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba 

Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ 

 Šio 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. 

Projektas apima Paįstrio ir Gegužinės k. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projekto rengimo paslaugas 

ir statybos darbus. 

 Projekto uždaviniai:  

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

2. II etapas, geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Panevėžio rajone.  

 

                      Projekto veiklos:  

I etapas  

 

1) Geriamojo vandens tiekimo tinklų nauja 

statyba Ėriškių k. Panevėžio rajone.  

2) Geriamojo vandens gerinimo įrenginių 

nauja statyba Gegužinės k. Panevėžio rajone.  

3) Nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba 

Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. 

Panevėžio rajone.  

4) Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba 

Paįstrio k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone.  

 

II etapas   

1) Geriamojo vandens tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Paįstrio k. ir 

Gegužinės k. Panevėžio rajone.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                          Laukiami projekto rezultatai: 

I etapas  

 

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.);  

 

II etapas   

1) 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. Teikiamas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
I projekto dalis 
Paįstrio ir Gegužinės k. vandens gerinimo įrenginių statyba. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įskaitant nuotekų 
siurblines statyba. 

 



 
 
II projekto dalis  
Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įskaitant nuotekų siurblines statybos projektas bei statybos darbai. 

s  

VšĮ Velžio komunalinio ūkio projektų valdymo specialistas Giedrius Skardžius 


