
  
Šiaulių rajono gyvenvietėse ir Kuršėnų mieste įgyvendintas vandentvarkos projektas 

 

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

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

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių rajono Micaičių ir Pakumulšių kaimų bei Kuršėnų miesto 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 leidžia gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo 

sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija mažina neigiamą 

poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens 

ekosistemų apsaugą, įvairovę ir biologinį produktyvumą.    

Projekto vertė – 1.672.300,00 Eur. 

Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir UAB „Kuršėnų vandenys“ lėšos. 

Projekto rezultatas – įgyvendinus  projektą Kuršėnų mieste paklota 2,59  km naujų vandentiekio tinklų 

ir 5,46 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 3,09 km vandentiekio tinklų, pastatytos 3 nuotekų kėlyklos ir 1 

siurblinė. Naujais vandentiekio tinklais gali naudotis 187,  nuotekų tinklais - 406 Kuršėnų miesto gyventojai.  

Šiaulių rajono Micaičų kaime paklota 4,42 km naujų vandentiekio ir 6,50 km naujų nuotekų tinklų, 

pastatyta 1 kėlykla ir 1 nuotekų siurblinė. Rekonstruota 0,67  km esamų vandentiekio ir 0,41 km  esamų 

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

Pakumulšių kaime paklota 5,93 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų kėlykla ir 1 siurblinė. 

Naujais tinklais gali naudotis 185 Pakumulšių kaimo gyventojai.  

          Statybos darbus vykdė  rangovas UAB „Gensera“ 

                   

Gyventojai kviečiami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų 

           Įvykdžius vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros projektą Kuršėnų miesto Žemdirbių aikštėje ir 

Agronomų, Alytaus, Artojų, Ąžuolų, Beržų, Dainų, Deksnės, Dobilo, J. Gagarino, Kosmonautų, Laukų, 

Maumedžių, Parkelio, Ramunių, Šilėnų, Vairuotojų gatvėse, Micaičių ir Pakumulšių kaimuose 

suteikiama galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kviečiame gyventojus 

aktyviai naudotis teikiamomis paslaugomis ir prisidėti prie ekologinės situacijos gerinimo 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.  

http://www.kursenuvandenys.lt/vandentiekio-pajungimas/

