
 

 

 

 

 

 
KELMĖS RAJONE BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI VANDENS TIEKIMO IR 

NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTAS 

 

Kelmės rajone baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Užventyje, Kelmėje)“, VP3-3.1-AM-01-V-

02-052. Projektą vykdo uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“ kartus su partneriu 

Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos 

kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Kelmės m. 

(Atgimimo ir Pūtvio-Putvinskio g. kv.) bei Užvenčio mstl. 

 

Darbai atlikti Kelmės mieste ir Užventyje  

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės miesto Atgimimo ir 

Pūtvio – Putvinskio gatvių kvartaluose darbus atliko uţdaroji akcinė bendrovė „Techsis“ pagal 

2008 m. rugpjūčio 4 d. sutartį. Darbų vykdymo metu buvo nutiesta 5,065 km nuotekų ir 5,112 

km vandens tiekimo tinklų. Projekto biudţeto lėšomis finansuota darbų vertė siekė 2.171.031,41 

Lt. Darbų pabaiga ir šios veiklos įgyvendinimas baigėsi 2010 m. lapkričio 30 d., kuomet buvo 

pasirašytas statybos darbų uţbaigimo aktas.  

Atgimimo ir Pūtvio – Putvinskio gatvių kvartalo gyventojai jau beveik ketverius metus turi 

galimybę naudotis kokybiškomis uţdarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ teikiamomis 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Gyventojai šiose gatvėse iki Projekto 

įgyvendinimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų prisijungę nebuvo. Iki 2014 

m. gruodţio mėn. pabaigos 176 būstų gyventojai pasinaudojo galimybe prisijungti prie 

centralizuotų nuotekų tinklų. Prie vandentiekio tinklų prisijungė 162 būstai. 

Uţvenčio mieste darbai pradėti 2011 m. liepos 7 d. pasirašius sutartį su rangovu uţdarąja 

akcine bendrove „Ţemda“. Darbų vertė pagal sutartį – 5.878.215,00 Lt. Iki Projekto 

įgyvendinimo šiame miestelyje gyventojai prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 

galimybės neturėjo, o vandens tiekimo paslaugomis turėjo galimybę naudotis tik apie 44 

procentų visų gyventojų. 

2014 m. liepos 11 d. buvo oficialiai uţbaigti visi darbai ir pasiekti šie rezultatai: nutiesta 

6,038 km nuotekų ir 4,087 km vandentiekio tinklų, Maironio g. 11 pastatyta Uţvenčio nuotekų 

valykla, kurioje įrengti nuotekų valymo įrenginiai. Taip pat buvo įrengtos 4 nuotekų siurblinės: 

dvi Ţemaitės gatvėje, po vieną Ventos ir Kraţių gatvėse. Iki 2014 m. gruodţio mėn. pabaigos 

131 būstų gyventojai Uţventyje pasinaudojo galimybe prisijungti prie centralizuotų nuotekų 

tinklų. Prie vandentiekio tinklų prisijungė 88 būstai. 

 

Projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“ skatina gyventojus  

nedelsti ir jungtis prie naujai nutiestų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad atlikus prisijungimo darbus būtina su uždarąja akcine 

bendrove „Kelmės vanduo“ sudaryti sutartį dėl vandens tiekio ir nuotekų valymo paslaugų 

teikimo. Visi prisijungimai turi būti užbaigti iki 2015 m. gruodžio 31 d. 



Gyventojai dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų gali kreiptis į Projekto 

vykdytoją: 

UAB „Kelmės vanduo“, Kooperacijos g. 1A, Kelmė 

Tel.: 8 427 61227, 8 427 61225, 8 614 50789; faksas 8 6427 61224; el.p. kelmesvanduo@takas.lt 

 

Trumpai apie Projektą 

 

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone 

(Uţventyje, Kelmėje)“ įgyvendinimas atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

2008 – 2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

rugpjūčio 27 d., nuostatas. Strategija siekiama sudaryti palankias sąlygas didinti gyventojų 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę bei 

siekti apsaugoti aplinką nuo išleidţiamų nuotekų ţalingo poveikio.  

Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 

„Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Šios priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų 

kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 

Bendra Projekto vertė siekia 8.202.326,41 litų, iš jų 6.804.090,99 litų finansuojama ES 

struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis, 800.481,29 litų finansuojama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, o likusi dalis 597.754,13 litų – Kelmės rajono 

savivaldybės biudţeto lėšomis. 

 

 

 

 
Uţvenčio nuotekų valykla 2014 m. rugpjūčio mėn. 

 

 
Nuotekų siurblinė Uţventyje Kraţių g. 2014 m. rugpjūčio mėn. 
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