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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 įgyvendina projektą 

„Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 

Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0005 (toliau – Projektas). 

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kelmės rajone. 

Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės projekto veiklos: 

• Grinių gyvenvietėje vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, vandentiekio ir 

nuotekų tinklų projektavimas ir statyba. 

• Kukečių gyvenvietėje nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, buities nuotekų tinklų 

projektavimas ir statyba. 

Naujai pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai skirti 370 gyventojų. Kukečių 

gyvenvietės nuotekų valykla aptarnaus 58 būstus, Grinių gyvenvietės nuotekų valykla aptarnaus 

110 būstų ir 4 kitos paskirties pastatus. Pasiektas rodiklis - 381 gyventojų ekvivalentas. 

Grinių gyvenvietėje paklotais geriamojo vandens tiekimo tinklais sudaryta galimybė 

prisijungti prie tinklų 200 gyventojams (91 būstui ir 4 kitos paskirties pastatams). Pasiektas rodiklis 

183 gyventojai. 

Grinių gyvenvietėje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, kurie aptarnaus 91 būstą ir 4 kitos 

paskirties pastatus, siektinas rodiklis 242 gyventojai, pasiektas rodiklis 224 gyventojai. 

Grinių ir Kukečių gyvenvietėse naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais sudaryta 

galimybė prisijungti prie tinklų 370 gyventojų, prisijungta 306 gyventojai. 

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“. 

2017 m. balandžio 14 d. Bendrovė ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį „Kelmės r. gyvenviečių 



vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-

61-0005. 

Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 

1.923.311,08 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos –1.376.332,66 Eur, Bendrovės 

ir Kelmės savivaldybės administracijos lėšos – 546.978,42 Eur. 

Statybos rangos darbai Grinių ir Kukečių gyvenvietėse yra užbaigti. 

Gyventojai kviečiami aktyviai jungtis prie pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų 


