
 
 

 
 
2013-10-21 
Nuotekų tinklų plėtra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose) 
UAB „Jonavos vandenys“ vykdo projektą ,,Nuotekų tinklų plėtra Jonavos rajone 
(Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose)“, kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-057, kurio tikslas 
-  išplėsti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, 
Kalnėnuose) pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos 
reikalavimus. Projekto metu vykdomos veiklos: Nuotekų tinklų Upninkų, Išorų ir 
Kalnėnų gyvenvietėse plėtra ir Nuotekų valymo įrenginių Išorų gyvenvietėje statyba. 
Esama projekto situacija: 

• Išorų nuotekų valymo įrenginiuose bus  valomos iš Kalnėnų ir Išorų kaimų 
surinktos nuotekos. Nuotekų valymo įrenginių statybos darbai yra baigti, tačiau nuotekų 
valymo įrenginiai neeksploatuojami, nes nebaigti tiesti buitinių nuotekų tinklai Kalnėnų 
ir Išorų kaimuose. 

•  Išorų kaime nutiesti visi buitinių nuotekų tinklai, pastatytos buitinių nuotekų 
siurblinės, atlikti asfaltavimo darbai, parengta išpildomoji dokumentacija bei kadastrinė 
byla. Šiuo metu rangovas vykdo buitinių nuotekų siurblinių pajungimo darbus, kuriuos 
planuoja atlikti iki š.m. spalio pabaigos. Kadastrinė byla, atlikus pirminę patikrą, 
suderinta su Valstybės įmone Registrų centras. Atlikus siurblinių pajungimo ir gerbūvio 
atstatymo darbus, bus ruošiami dokumentai statybos užbaigimo įforminimui. 

• Kalnėnų kaime nutiesti visi buitinių nuotekų tinklai, užsakytos buitinių nuotekų 
siurblinės, kurias rangovas tikisi pastatyti iki š.m. spalio mėnesio pabaigos. Asfaltavimo 
darbai baigti. Gerbūvio atstatymo darbai bus baigti pastačius ir pajungus buitinių 
nuotekų siurblines. Parengta paklotų nuotekų tinklų (be siurblinių) kadastrinė byla.  

• Upninkų kaime baigiami tiesti buitinių nuotekų tinklai, t.y. liko nutiesti apie 70 m 
slėgiminių nuotekų tinklų. Rangovas planuoja iki š.m. gruodžio mėnesio pastatyti ir 
pajungti buitinių nuotekų siurblines, pabaigti asfaltavimo bei gerbūvio atstatymo darbus. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012-07-13 
Nuotekų tinklų plėtra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose) 
2010-12-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB 
,,Jonavos vandenys“ pasirašė  finansavimo ir administravimo sutartį Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-057 
projektui ,,Nuotekų tinklų plėtra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose)“, kodas Nr. VP3-3.1-
AM-01-V-02-057, kurio įgyvendinimas pirmiausia siejamas su žmogaus sveikatos užtikrinimu ir aplinkos 
apsauga. Projektas įgyvendinamas pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 
prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. 
Projekto biudžetas nuo projekto pradžios yra pakeistas dėl projekto biudžete nustatytų tinkamų išlaidų 
sumažėjimo ir sudaro 6026455,97 Lt Projekto finansavimui yra skirtos Sanglaudos fondo, Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto ir UAB „Jonavos vandenys“.  
Šio projekto tikslas -  išplėsti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, 
Kalnėnuose) pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 
Projekto uždaviniai: padidinti centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti 
paslaugų kokybę Upninkų, Išorų ir Kalnėnų gyvenviečių gyventojams. 
Projekto metu vykdomos veiklos: 

• Nuotekų tinklų Upninkų, Išorų ir Kalnėnų gyvenvietėse plėtra. Statybos darbus vykdo rangovas 
UAB „Laugina“. Statybos darbų sutarties vertė 4 312 529,25 Lt be PVM. Statybos darbų sutarties apimtyje 
numatyta nutiesti naujus buitinių nuotekų tinklus Upninkų, Išorų ir Kalnėnų kaimuose. Planuojama, kad 
nuotekų tiesimo darbai bus baigti iki š.m. lapkričio mėn. 

•  Nuotekų valymo įrenginių Išorų gyvenvietėje statyba. Statybos darbus vykdo rangovas ASIO 
spol.sr.o. Statybos darbų sutarties vertė 1 376 910,61 Lt be PVM. Statybos darbų sutarties apimtyje yra 
numatyta pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius, kuriuose bus valomos iš Kalnėnų ir Išorų kaimų 
surinktos nuotekos. Planuojama kad statybos darbai bus baigti iki. š.m. lapkričio mėn. 
Kontaktinis asmuo: ekologė-projektų vadovė Rosita Vaikšnorienė tel.: 8 349 51048, el.paštas: 
rosita.jvandenys@takas.lt 
 
 
 



 
 

 

 
2010-12-21 

Nuotekų tinklų pl÷tra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kaln÷nuose) 
2010-12-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB ,,Jonavos 
vandenys“ pasirašė  finansavimo ir administravimo sutartį Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-057 projektui ,,Nuotekų 
tinklų plėtra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose)“. Projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-
02-057. Projektas įgyvendinamas pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 
prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. 
Projekto biudžetas 6 384 581,94 Lt (šeši milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki 
šimtai aštuoniasdešimt vienas Lt, devyniasdešimt keturi ct), iš kurių  5 421 555,90 – ES fondo lėšos, 637 
830,11 Lt - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 325 195,93 Lt -  Jonavos rajono savivaldybės ir 
UAB „Jonavos vandenys“ lėšos.  
Šio projekto tikslas -  išplėsti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, 
Kalnėnuose) pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 
Projekto uždaviniai: padidinti centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti 
paslaugų kokybę Upninkų, Išorų ir Kalnėnų gyvenviečių gyventojams. 
Projekto veiklos: 
1. Nuotekų tinklų Upninkų, Išorų ir Kalnėnų gyvenvietėse plėtra. 
2. Nuotekų valymo įrenginių Išorų gyvenvietėje statyba. 
Veiklai - Nuotekų tinklų Upninkų, Išorų ir Kalnėnų gyvenvietėse plėtra, vykdomos darbų pirkimo procedūros. 
Veiklai – Nuotekų valymo įrenginių Išorų gyvenvietėje statyba, UAB „Jonavos vandenys“ ir ASIO spol.sr.o 
2010 m. gruodžio 10d. pasirašė darbų rangos sutartį „Nuotekų valymo įrenginių statyba Išorų kaime“. 
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2013 m. liepos 2d. 
Projekto finansavimo pabaiga – 2013 m. spalio 2d.  

 
 

 


