
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA RASEINIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE“ 

 

Vanduo tai gyvybingumo šaltinis – gerkime, neterškime ir saugokime.  

Privalome būt tikri, kad geriame švarų ir sveiką vandenį ir kad mūsų buityje susidarančios 

nuotekos neteršia aplinkos. Bene svarbiausias dalykas kalbant apie vandentvarkos reikšmingumą 

yra tai, kad švarus geriamasis vanduo ir  tinkamai valomos nuotekos yra mažiau pavojaus 

sveikatai.  

Deja, tačiau net ir nepaisant žalos sau ir aplinkai, vis dar nemažai žmonių geria šulinių 

vandenį, o nuotekas tvarko nesilaikydami reikalavimų, nes paprasčiausiai neturi galimybių 

prisijungti prie centralizuotos vandentvarkos sistemos. 

Raseinių rajono savivaldybėje vandentvarka ir jos problemomis rūpinasi UAB „Raseinių 

vandenys“. Gerovės tikslų vedina, bendrovė inicijuoja ir įgyvendina investicinius projektus, kurių 

metu vykdo centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos plėtrą, rekonstruoja esamą 

seną ir neefektyviai veikiančią infrastruktūrą, kuri nebeužtikrina kokybiškų paslaugų gyventojams.  

Norime pasidžiaugti, kad šiuo metu jau baigiamas įgyvendinti didelės apimties investicinis 

projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių 

rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007. Projektas finansuotas 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 įgyvendinimo 

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

valdymo tobulinimas“.  

Viso projekto vertė siekia net 4,03 mln. Eur, iš kurių apie 2,94 mln. Eur sudaro ES 

Sanglaudos fondo lėšos. 

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Raseinių rajono gyventojams prisijungti prie 

centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugas Raseinių rajono savivaldybėje. 

Šį rudenį baigta vykdyti paskutinė projekto tikslui pasiekti planuota veikla „Nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių r. sav., Kaulakių kaime“. Veiklos 

įgyvendinimo metu yra nutiesta apie 4,3 km naujų nuotekų tinklų, kurių dėka gyventojai turi 

galimybę prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos. Tikimės, kad Kaulakių gyventojai norės 

pagerinti savo buities sąlygas ir aktyviai jungsis prie naujai nutiestų tinklų. Taip pat Kaulakių kaime 

rekonstruota 2,3 km senų nuotekų tinklų, kurių dėka gyventojams yra užtikrintos kokybiškos 

nuotekų tvarkymo paslaugos.  



Be šių nurodytų darbų,  norime paminėti ir jau anksčiau užbaigtų Projekto veiklų rezultatus. 

Vykdyta naujų buitinių nuotekų tinklų plėtra, sudarant galimybes prisijungti:   

▪ nutiesta  7,22 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Ramonų kaime.;  

▪ nutiesta 6,56 km naujų nuotekų tinklų Gruzdiškės kaime.;  

▪ nutiesta 3,70 km naujų vandentiekio tinklų  Ražaitėlių - Pramedžiavos kaimuose.  

Vykdyta nuotekų valymo įrenginių ir senų tinklų rekonstrukcija užtikrinant gyventojams 

kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas: 

▪ rekonstruota Kaulakių nuotekų valykla; 

▪ rekonstruota 3,60 km vandens tiekimo tinklų Ramonų kaime.  

Neabejojame, kad įgyvendintas Projektas yra svarbus ne tik vietiniams gyventojams, nes vis 

daugiau jų pasiekia kokybiškos centralizuotos paslaugos, bet ir visai valstybei, nes užtikrinant 

kokybiško ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio 

potencialo vystymą. 

 

 

        Kviečiame Kaulakių gyventojus, o taip pat ir Ramonų, Gruzdiškės, Ražaitėlių, 

Pramedžiavos gyventojus, kuriems yra sudaryta galimybė ir kurie kol kas nėra prisijungę  

prie centralizuotų tinklų, kreiptis į UAB „Raseinių vandenys“ dėl  prisijungimui techninių 

sąlygų  išdavimo. 


