
 
Projektas “Paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros plėtra, rekonstrukcija ir 

inventorizacija Jonavos mieste“. 

Š. m. kovo 24 d. UAB „Jonavos vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros 

plėtra, rekonstrukcija ir inventorizacija Jonavos mieste“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0001 

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

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę 

„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir projekto 

vykdytojo UAB „Jonavos vandenys“ lėšomis. 

Projektu tikimasi sumažinti Jonavos miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir 

neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.  

Esami paviršinių nuotekų tinklai Jonavoje sudaro 30 paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo 

baseinų. Lietaus nuotekos surenkamos nuo gatvių, automobilių aikštelių, daugiabučių gyvenamųjų 

bei  administracinės paskirties pastatų ir jų teritorijų, pramonės ir garažų teritorijų. Šiuo metu 

situacija Jonavoje neatitinka paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatų, kadangi miesto 

paviršinės nuotekos (baseinų viršijančių 10 ha plotą), be valymo išleistuvais yra išleidžiamos į 

paviršinius vandens telkinius (pagal reglamentą turi būti valomos paviršinių (lietaus) nuotekų 

įrenginiuose). 

Dalis pavienių lietaus surinkimo tinklų yra įrengta daugiau nei prieš 30 metų, tinklai prastos 

būklės ir nefunkcionuojantys, todėl reikalinga jų rekonstrukcija. Dėl mechaninių vamzdynų 

pažeidimų (vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, blogų sandūrų, korozijos) vamzdynai užsikemša, vyksta 

gruntinio vandens ir nuotekų filtracija, eksfiltracija. Taip pat paviršinių nuotekų tinklai 

neinventorizuoti. Šioms problemoms spręsti inicijuotas ir bus įgyvendintas projektas. 

Siekiamas projekto rezultatas: 

- Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti, įrengta ir 

(ar) rekonstruota infrastruktūra Jonavoje – 276,74 ha. 

- Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis – 100 proc. 

Šio projekto apimtyje planuojama atlikti šiuos darbus: 

- sujungti baseinus Nr.5, 6 ir 9 (paklojant naujų tinklų); 

- sujungti baseinus Nr. 1, 2 ir 12 (paklojant naujų tinklų); 

- įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius baseinui Nr. 1, 2 ir 12; 

- įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius baseinui Nr. 8; 

- įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius baseinui Nr. 5, 6, 9; 

- sujungti baseinus Nr. 3 ir 4 (paklojant naujų tinklų); 

- rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus Chemikų g., A. Kulviečio g. ir Vasario 16-osios g.; 

- inventorizuoti esamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas; 

- įsigyti specializuotą (hidrodinaminį) automobilį. 

Projekto vykdytojas – UAB „Jonavos vandenys“, projekto partneris – Jonavos rajono 

savivaldybės administracija.  

Bendra projekto vertė 315 7887,15 eurų, iš jų 2 680 438,07 eurų ES fondų lėšos, 447 449,08 

eurų UAB „Jonavos vandenys“ lėšos. Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2022 m. lapkričio mėn. 

 

 
 


