
 
Projektas “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrucija ir plėtra Jonavos mieste 

ir Jonavos rajone“ 

 

Š. m. balandžio 20 d. UAB „Jonavos vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

rekonstrukcija ir plėtra Jonavos mieste ir Jonavos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0004 

finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę 

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

tobulinimas“, Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir projekto vykdytojo UAB „Jonavos 

vandenys“ lėšomis. 

Projektu siekiama suteikti galimybę Jonavos miesto ir rajono gyventojams prisijungti prie 

centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas.  

Problemos kurioms spręsti yra inicijuotas projektas: esami vandentiekio tinklai Šveicarijos k. 

ir Kulvos k., buitinių nuotekų tinklai Upninkų k. ir Užusalių k., bei vandentiekio ir nuotekų tinklai 

Jonavos m., Ruklos mstl. ir Žeimių k. yra įrengti labai seniai, t.y. daugiau negu prieš 30 metų, yra 

nusidėvėję todėl veikia neefektyviai ir neužtikrina vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kokybės. Dalį tinklų reikia renovuoti. Didelėje dalyje Praulių k. ir Ragožių k. vandentiekio tinklai 

yra įrengti, tačiau centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos nėra. Dalyje Užusalių k. yra įrengti 

buitinių nuotekų tinklai, o kitoje kaimo dalyje buitinių nuotekų tinklų nėra. Gyventojai neturi 

galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir gauti viešai teikiamas 

komunalines paslaugas. Ragožių, Praulių ir Užusalių kaimuose reikia nutiesti naujus buitinių 

nuotekų tinklus.  

Įgyvendinus projektą bus išspręsta esminė problema – nepakankamas vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumas bei paslaugų kokybė. 

Siekiami projekto rezultatai: 

- Gyventojų sk., kuriems bus teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo 

tinklais - 536. 

- Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 8,19 km. 

Projekto apimtyje planuojama atlikti šiuos darbas: 

- Nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Užusalių, Ragožių, Praulių ir Upninkų kaimuose: 

o    naujų buitinių nuotekų tinklų statyba Ragožių kaime (4,41 km); 

o    naujų buitinių nuotekų tinklų statyba Praulių kaime (5,70 km); 

o    naujų buitinių nuotekų tinklų statyba Užusalių kaime (6,44 km); 

o    buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Upninkų kaime (0,22 km); 

o    buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Užusalių kaime (1,22 km). 

- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Jonavos mieste, Ruklos mstl., 

Žeimių, Šveicarijos ir Kulvos kaimuose: 

o vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Jonavos mieste (apie 1,31 km); 

o vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Žeimių kaime (2,04 km); 

o vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ruklos miestelyje (1,736 km); 

o vandentiekio tinklų rekonstrukcija Šveicarijos kaime (0,70 km); 

o vandentiekio tinklų rekonstrukcija Kulvos kaime (0,97 km). 

- Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus. 



Projekto vykdytojas – UAB „Jonavos vandenys“.  

Bendra projekto vertė 3 275 519,07 eurų, iš jų 2 260 601,75 eurų ES Sanglaudos fondo lėšos, 1 

014 917,32 eurų UAB „Jonavos vandenys“ lėšos. Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. 

kovo mėn. 

 

 
 


