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Kuršėnų mieste baigiamas įgyvendinti projektas „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto
vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0011.
Projektas 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“.
Projekto tikslas - didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir
sistemos efektyvumą Kuršėnų miesto gyventojams. Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams
naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų
surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija sumažina neigiamą poveikį
požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens
ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
Projekto vertė – 1.713.920,00 Eur.
Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projekto partnerio - Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos ir UAB „Kuršėnų vandenys“ lėšos.
Projekto rezultatas – užbaigus statybos darbus Kuršėnų mieste paklota 10,01 km naujų vandentiekio
tinklų ir 9,15 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 1,9 km vandentiekio tinklų. Galimybė naudotis naujais
vandentiekio tinklais sudaryta 491 gyventojui, naujais nuotekų tinklais – 517 Kuršėnų miesto gyventojų.

Gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų
Užbaigus vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros statybos darbus Kuršėnų miesto Žvejų, Pavasario,
Krantinės, Darbo, Vienuolio, Vydūno, Kaštonų, Tylos, Šatrijos, Sodo, Šiltnamio, Janonio, Pievų,
Šaltinio, Beržynėlio, Jurginų, Rugių, Ventos, Stoties, Taikos, Maironio, Kudirkos, Pramonės, Mičiūrino
gatvėse suteikiama galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kviečiame
gyventojus aktyviai naudotis teikiamomis paslaugomis ir prisidėti prie ekologinės situacijos gerinimo savo
gyvenamojoje teritorijoje.
Dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio/nuotekų tinklų gyventojai turi kreiptis į UAB „Kuršėnų
vandenys“ adresu Gergždelių g. 44, Kuršėnai. Informacija teikiama: 8 652 57454 (inžinierius statybai),
8 650 61650 (abonentinio skyriaus inžinierius), http://www.kursenuvandenys.lt/vandentiekio-pajungimas/
Gyventojai, neprisijungę prie centralizuoto nuotekų tinklo, nuotekas privalo tvarkyti laikantis Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-7 patvirtintų „Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių“ sanitarinių reikalavimų.

