
 

Šiaulių rajono gyvenvietėse ir Kuršėnų mieste tęsiamas vandentvarkos projektas 

 

Šiaulių rajono gyvenvietėse ir Kuršėnų mieste tęsiamas projektas „Šiaulių rajono gyvenviečių ir 

Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0007. 

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių rajono Micaičių ir Pakumulšių kaimų bei Kuršėnų miesto gyventojams 

gyventojai, įmonės ir įstaigos. 

Projekto tikslas - didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos 

efektyvumą Šiaulių rajono Micaičių ir Pakumulšių kaimų bei Kuršėnų miesto gyventojams. 

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų 

surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija sumažins 

neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir 

vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.   

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-61-

0007, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 

priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“. 

Projektą finansuoja projekto vykdytojas UAB „Kuršėnų vandenys“. 

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą 

ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Šiaulių rajono Micaičių ir Pakumulšių kaimų bei Kuršėnų miesto 

gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems 

vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. 

 

Įgyvendinus projektą Kuršėnų mieste bus paklota 5,25 km naujų vandentiekio tinklų ir 5,67 km naujų 

nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų kėlyklos ir 1 siurblinė. Naujais vandentiekio ir nuotekų tinklais Kuršėnų 

mieste naudosis 406 gyventojai.  

Šiaulių rajono Micaičų kaime bus paklota 4,58 km naujų vandentiekio ir 6,34 km naujų nuotekų tinklų, 

pastatyta 1 kėlykla ir 1 nuotekų siurblinė. Rekonstruota 0,63 km esamų vandentiekio ir 0,41 km  esamų nuotekų 

tinklų. Naujais vandentiekio ir nuotekų tinklais galės naudotis 398 Micaičių kaimo gyventojai.  

Pakumulšių kaime bus paklota 5,81 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotėkų kėlykla ir 1 siurblinė. 

Naujais tinklais galės naudotis 185 Pakumulšių kaimo gyventojai.  

2017-06-20 pasirašyta sutartis „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ su Rangovu UAB „Gensera“, sutarties vertė 1.588.800,00 EUR (be PVM). 

 

Statybos darbai turėjo būti baigti 2018 m. pabaigoje, tačiau dėl statybos metu nustatytų  projekto 

netikslumų ir žemės savininkų prieštaravimų bei Šiaulių rajono savivaldybės nurodymų kasimo darbus 

vykdymo uždaru būdu, iškilo būtinybė atlikti projekto keitimo procedūras, keisti statinio vietą tikslinti 

topografinę nuotrauką, atlikti ekspertizę, gauti pakeistą leidimą statybai. 

Dėl šių priežasčių ir dėl to, kad žiemos metu darbų atlikimas yra negalimas dėl netinkamų oro 

sąlygų, darbų baigimo laikas pratęsiamas 6 mėn. laikotarpiui, t.y. iki 2019 m. birželio. 

 

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų 

uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: 

rekonstruotais bei naujai paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais naudosis 989 namų ūkiai. 

 

 


