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UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) tikslas – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir 

mažiausiomis sąnaudomis vartotojams tiekti aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti 

buities nuotekas. Šiam tikslui pasiekti yra būtina modernizuoti ir plėsti centralizuoto geriamojo vandens 

tiekimo, buities nuotekų surinkimo tinklus, gerinti geriamojo vandens kokybę, modernizuoti ir įrengti nuotekų 

valymo įrenginius. Itin didelis dėmesys skiriamas apsaugoti paviršinius vandens telkinius nuo nevalytų, ar 

nepakankamai valytų nuotekų patekimo į juos.  

Bendrovė kartu su partneriu – Kelmės rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012 

(toliau – Projektas).  

Pagrindinis Projekto tikslas – vykdyti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

plėtrą ir užtikrinti tiekiamų paslaugų efektyvumą Kelmės rajone 

Tikslui pasiekti Projekto įgyvendinimo metu numatyta: 

• nutiesti apie 3,031 km vandentiekio tinklų, ir sudaryti galimybes prie centralizuoto vandentiekio tinklų 

prijungti 87 namų ūkius (40 naujus ir 47 esamus); 

• nutiesti apie 3,281 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie buities nuotekų tinklų 

prijungti 74 namų ūkius Kelmės miesto Dvaro kvartale; 

• inventorizuoti mažiausiai 15 km neinventorizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone. 

Vandentiekio ir buities nuotekų tinklų statyba bus vykdoma Kelmės miesto Dvaro kvartale esančiose 

Parko, Pušyno, Laisvės, Linų gatvėse, dalyje Dvaro gatvės (tarp sankryžų su Pušyno ir Parko gatvėmis), dalyje 

Vytauto Didžiojo gatvės (nuo sankryžos su Linų gatve iki Vytauto Didžiojo g. 145). 

2020 m. kovo 12 d. Bendrovė ir LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

pasirašė Projekto finansavimo sutartį. 

Projektas įgyvendinamas pagal 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 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Projekto finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto išlaidų suma – 593 086,00 Eur be PVM, iš 

kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos – 250 404,57 Eur, Kelmės rajono savivaldybės lėšos – 342 

681,43 Eur. 

2020 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „Techsis“. Numatyta rangos 

darbų pradžia – 2020 m. rugpjūčio mėnuo. Darbams atlikti numatytas 16 mėn. laikotarpis. Statybos darbų 

techninę priežiūrą atlieka UAB „Pro Bonus“. 


