
UAB „Raseinių vandenys“ darbai trumpai 2021 - 2022 m. 

 

➢ 2021 m. ES lėšų gauta - 1 007 488 EUR: Berteškių nuotekų valyklos 2 dalis – 44 746 EUR. Ariogalos 

m. 2 etapas 3 000 EUR. Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių nuotekų tinklų plėtros projektams 959 742 

EUR.            

➢ 2021 m. Raseinių raj. savivaldybės investicijos - 375 000 EUR: Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių 

prisidėjimui prie ES investicinių projektų – 185 000 EUR, Ariogalos m. 3 etapui – 70 000 EUR, 

Kaulakių NVĮ - 68 000 EUR, Gėluvos k. nuotekų tinklams ir siurblinei - 52 000 EUR.   

➢ 2021 m. „UAB Raseinių vandenys“ investicijos - 384 633 EUR: Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, 

Turgaus, Ateities gatvėse nuotekų tinklų plėtra - 205 000 EUR, VGĮ statyba Pagojukų sen., Bogušių 

k. – 32 200 EUR, - Kaulakių gyv. vandentiekio magistralinių tinklų atnaujinimui – 34 309 EUR  (2500 

m.). Nemakščių gyv. nuotekų tinklų, nuotekų valyklos tech. projektų parengimas - 119 000 EUR. 

Paliepių sen., Sujainių gyv. NVĮ - 78 910 EUR, Raseinių m. Vyšnių, Žvyryno g. - 25 632 EUR, Šiluvos 

m. VGĮ - 8 277 EUR.    

Atlikta darbų 2021 m. 

• Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, Ateities, Turgaus g. uždaru būdu paklota 2500 m. tinklų; 

• Gėluvos k. Ariogalos sen. Pavasario g. 70 m. nuotekų trasa ir nuotekų siurblinė;                     

• Ariogalos gimnazijos paviršinių nuotekų trasa 350 m.; 

• Raseinių aglomeracijos Vyšnių g. ir Žvyryno skersgatvio 450 m. magistralinė nuotekų trasa;  

• Bogušių k. Pagojukų sen. vandenvietėje  įrengti VGĮ; 

• Pagojukų sen. Kaulakių gyv. rekonstruota 2500 m. magistralinio vandentiekio tinklo; 

• Pabaigti magistralinių nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos darbai Kaulakių gyvenvietėje; 

• Parengtas tech. projektas ir pradėti statybos darbai  Sujainių gyv. buitinių nuotekų valyklos; 

• Parengtas tech. projektas Nemakščių gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai, rekonstrukcijai ir 

nuotekų valyklai; 

• Pasiektas gyventojų prisijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų 90 proc. rodiklis Girkalnio, 

Viduklės, Betygalos gyvenvietėse. (21 naujas vartotojas prie nuotekų tinkų, 14 prie vandentiekio 

tinklų). 

               2021 m. Ariogalos m. prie nuotekų tinklų prijungta - 48 nauji vartotojai, prie vandentiekio - 12. 

Šiluvos miestelyje  prie nuotekų tinklo – 14, prie vandentiekio - 8. Ramonų, Gruzdiškės k. prie nuotekų tinklo 

- 172 nauji vartotojai. ES lėšomis vykdytų projektų gyventojų pasijungimo rodikliai prie nuotekų tinklų turi 

būti pasiekti iki 2023 m. rugsėjo mėn. (Kaulakių gyv. - 106, Gruzdiškės gyv. - 15, Ramonų – 19) 

Kolektyviniuose soduose prijungta - 12 naujų vartotojų. Viso per 2021 m. rajone prijungta daugiau kaip 300 

naujų vartotojų. 



Planuojami atlikti darbai 2022 m. 

Savivaldybės investicijos 2022 m. sudaro - 535 000 EUR:  

• Ariogalos m. - 429 000 EUR; 

• Vandens kokybės gerinimui - 100 000 EUR (Paliepių, Anžilių, Alėjų vandenvietėse); 

• Stonų sodų bendrijai - 6 000 EUR;   

• Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, Turgaus, Ateities gatvėse apie 900 m. magistralinių vandentiekio 

tinklų. Minėtose gatvėse pagal projektą reikės sumontuoti 130 vnt. nuotekų šulinių gyventojų 

prisijungimui, sumontuoti 2 nuotekų siurblines. Atlikus darbus bus suteikta galimybė prie nuotekų 

tinklų prisijungti 126 naujiems būstams; 

• Raseinių m. Vyšnių ir Žvyryno g. atliksime nuotekų šulinių montavimo darbus, kad prijungtų 

gyventojų Raseinių aglomeracijoje pasijungimo rodiklis pagal ES reikalavimus iki 2023 m. rugsėjo 

mėn. pasiektų 98 proc. ir būtų išvengta APVA finansinių sankcijų (šiuo metu yra prisijungę 96 proc.); 

• Paliepių sen. Sujainių gyv. bus baigti nuotekų valyklos rekonstrukcijos statybos darbai, kas leis 

gyventojų prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų plėtrą ir pagerės nuotekų išvalymo rodikliai; 

• Ypatingą dėmesį skirsime vandens kokybės užtikrinimui vandenvietėse, kuriose VVT yra taikomos 

išlygos (Paliepių, Anžilių, Alėjų gyv). Kai kuriose bus įrengiami nauji gręžiniai ir kitos priemonės; 

• Pastatytas Šiluvos m. VGĮ naujas konteinerinis namelis, bus rekonstruojami susidėvėję vandens 

gerinimo įrenginiai; 

• 2021 m. reikalinga pakeisti aeracines membranas Raseinių nuotekų valykloje; 

• Rengiamas Šiluvos sen. Katauskių k. nuotekų valyklos techninis projektas. Planuojame pasinaudoti 

ES lėšomis; 

• Rekonstruotą  Šiluvos m. VGĮ įrangą ir konteinerinį namelį planuojame pastatyti Paliepių sen. 

Gervinės k. Liks dar 6 gyvenvietės rajone be vandens gerinimo įrenginių; 

• Parengtas projektas į Ariogalos m. naujas kapines vandentiekio trasai pakloti (jau įvykdytas);  

• Vykdysime gyventojų pasijungimą prie magistralinių nuotekų tinklų Šiluvos, Ramonų, Gruzdiškės, 

Kaulakių  gyvenvietėse, kad iki 2023 m. rugsėjo mėn. būtų pasiektas 90 proc. gyventojų prisijungimo 

rodiklis ir būtų išvengta finansinių nuoskaitų. 

             Esame numatę ir daugiau darbų, įsigijimų, tačiau reikės įvertinti įmonės finansines galimybes, dėl 

brangstančios elektros energijos, kuro, statybinių medžiagų, gamtos išteklių, taršos mokesčių ir kt. Toliau bus 

likviduojamos avarijos tiek vandentiekio, tiek nuotekų tinkluose. 


