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Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“ 

 2010-12-03 pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra 

Panevėžio rajone (Upytėje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-069 finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartį pasirašė Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Tumino, ir VšĮ 

Velžio komunalinis ūkis, atstovaujama direktoriaus Gedimino Vilkausko.  

 Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".  

 Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2,69 mln. Lt. Projekto 

vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 2,55 mln.Lt, iš kurių 2,29 mln. Lt sudarys ES fondų lėšos, 0,26 mln. Lt - 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas (arba partneris), t. y. Panevėžio rajono savivaldybės 

administracija arba VšĮ Velžio komunalinis ūkis Projektui įgyvendinti taip pat  įsipareigoja skirti 0,13 mln. Lt  

 Šio projekto įgyvendinimo tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų 

paslaugos išplėtimas Upytės gyvenvietėje, bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.  

 Projektas apima Panevėžio rajono Upytės gyvenvietės vandentvarkos ir nuotekų infrastruktūros plėtrą. Projekte 

numatoma rekonstruoti vandens valymo įrenginius, statyti naujus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus. Iš viso 

planuojama nutiesti ~3,38 km naujų vandentiekio tinklų ir ~3,58 km naujų nuotekų tinklų. Prie naujai įrengtų nuotekų 

surinkimo tinklų planuojama prijungti 274 gyventojų, prie vandens tinklų – 188 gyventojus.  

 Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis - 31 mėnuo, pradžia 2011 m. sausio mėn., pabaiga -2013 liepos 

mėn. Projektą įgyvendins ir už projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą bus atsakinga Panevėžio rajono savivaldybės 

kontroliuojama įmonė VšĮ Velžio komunalinis ūkis. 

 2011 m. vasario 25 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Panevėžio rajone (Upytėje)“ Rangos sutartis. Šia sutartimi Jungtinės veiklos partneriai UAB „Panevėžio melioracija“ 

ir UAB „Nodama“ įsipareigojo atlikti Rangos sutartyje „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros, nuotekų 

valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio projekto parengimu bei statinio projekto vykdymo priežiūra 

(Upytėje)“ numatytus inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei statinio projekto vykdymo priežiūrą ir 

ištaisyti atsiradusius defektus. Šios sutarties vertė - 2.47 mln. Lt (be PVM). Darbus numatoma pabaigti iki 2012 m. rugsėjo 

mėn.  

 Įgyvendinus Projektą Upytės gyvenvietėje nutiesti vandentiekio tinklai prisidės prie efektyvesnio gamtos išteklių 

naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrins sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens 

tiekimą. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens 

telkiniams, pagerins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę.  

Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.  
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