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Laukiami vandentvarkos pasikeitimai

„Karčemų vandentiekis ir nuotakynas“ objekto priėmimas.
UAB „Radviliškio vanduo“ sėkmingai įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas
ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave,
Raudondvaryje, Pakiršinyje (Vainiūnuose),
Gražionyse, Aukštelkuose)“, finansuojamą iš
ES Sanglaudos fondo, kurio metu plečiama
vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
infrastruktūra Radviliškio rajone, tiksliau
– Karčemų, Linkaičių, Kutiškių, Šniūraičių,
Šiaulėnų, Šaukoto, Alksniupių, Sidabravo,
Raudondvario, Pakiršinio (Vainiūnų), Gražionių ir Aukštelkų gyvenvietėse.
Darbus ketinama užbaigti laiku
Inicijavusi projektą UAB „Radviliškio vanduo“ iš viso visose gyvenvietėse, kartu su
vandentiekio įvadais ir nuotekų išvadais iki
gyventojų sklypo ribos, numatė nutiesti daugiau kaip 63 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, t. y. apie 22,95 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 40,37 km naujų nuotekų
tinklų. Taip pat rekonstruoti 0,53 km esamų
nuotekų tinklų. Pasibaigus darbams prie
centralizuoto vandentiekio tikimasi prijungti
daugiau kaip 700 gyventojų ir daugiau kaip
1600 gyventojų prie naujų nuotekų tinklų.
Visus projekte numatytus darbus planuota
užbaigti iki 2014 m. pavasario.

Projekto darbai sėkmingai artėja prie
pabaigos. Įgyvendinant darbus pagal projekto pirmąją rangos sutartį „Linkaičių k.
vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas
prie Radviliškio miesto tinklų; Alksniupių
nuotakynas; Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimas; Karčemų vandentiekis ir nuotakynas; Kutiškių gyv. vandentiekio ir nuotekų
tinklų pajungimas prie Radviliškio miesto
tinklų; Kutiškių vandentiekis ir nuotakynas;
Pakiršinio vandentiekis ir nuotakynas; Šaukoto vandentiekis ir nuotakynas; Šiaulėnų
vandentiekis ir nuotakynas; Sidabravo nuotakynas; Šniūraičių vandentiekis ir nuotakynas (FIDIC „Raudonos“ knygos nuostatos)
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raudondvario kaime (FIDIC „Geltonos“ knygos
nuostatos)“ dar 2013 m. tinklų klojimo
darbai sėkmingai buvo užbaigti šešiose gyvenvietėse – Karčemose, Raudondvaryje,
Linkaičiuose, Aukštelkuose ir Gražionyse
bei Šniūraičiuose.
Karčemose iš viso naujų vandentiekio
tinklų buvo paklota daugiau kaip 3,6 km,
naujų nuotekų tinklų daugiau kaip 3,9 km.
Raudondvaryje paklota daugiau kaip 0,9 km
naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 1,8
km naujų nuotekų tinklų. Linkaičių gyvenvietėje projekto įgyvendinimo metu buvo
nutiesta daugiau kaip 3,7 km naujų vanden-

tiekio tinklų ir daugiau kaip 2,6 km naujų
nuotekų tinklų. Sujungiant Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų
tinklus iš viso buvo nutiesta daugiau kaip 2,4
km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip
3 km naujų nuotekų tinklų, o Šniūraičiuose
daugiau kaip 4 km naujų vandentiekio tinklų bei daugiau kaip 3,8 km naujų nuotekų
tinklų.
Pasak rangovų atstovų, šiuo metu tiek
uždaruoju, tiek atviruoju būdu tiesiami tinklai Kutiškių kaime. Aplinkos atstatymo darbai vykdomi Šaukoto kaime bei artimiausiu
metu planuojami pradėti vykdyti Sidabrave.
Pavasarį aplinkos atstatymo darbai bus vykdomi ir Kutiškiuose, Alksniupiuose, Pakiršinyje bei Šiaulėnuose. Rangovai informavo,
kad gyventojai labai supratingi ir kantriai
laukia statybų pabaigos, suvokdami, kad dėl
statybos darbų kylantys nepatogumai yra
laikini, o pasibaigus tinklų tiesimo darbams
ir kai tam bus palankios sąlygos viskas bus
atstatoma taip kaip buvo.
Vykdant darbus pagal antrąją projekto
rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų
tinklų nauja statyba Radviliškio mieste,
Šniūraičių nuotekų valymo įrenginių statybos bei Šiaulėnų, Šaukote, Alksniupių,
Gražionių (Kalnelio Gražionių) nuotekų
valymo įrenginių rekonstravimo darbai“,
sėkmingai atidarytos ir veikia jau trys valy-

klos – Šaukoto, Šniūraičių ir Šiaulėnų. 2013
m. rekonstruotos ir atidarytos valyklos sėkmingai veikia automatiniu režimu, tačiau
efektyvesnei jų veiklai reikėtų, kad daugiau
gyventojų prisijungtų prie magistralinių
tinklų. Taigi gyventojai raginami aktyviau
reaguoti į pasikeitimus jų gyvenvietėse
ir kreiptis į UAB „Radviliškio vanduo“ dėl
galimų gyvenimo sąlygų pagerinimo, prisijungiant prie naujų magistralinių tinklų.
Šiais metais vykdomi darbai Gražionių ir
Alksniupių gyvenvietėse.
Svarbi informacija gyventojams
Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki
jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų
vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis
į UAB „Radviliškio vanduo“, kad jiems būtų
išduotos prisijungimo sąlygos. Prie prašymo
reikalinga pateikti pastato bei žemės sklypo
nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų
kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją.
Vadovaujantis UAB „Radviliškio vanduo“
išduotomis techninėmis prisijungimo sąlygomis gyventojai turi pasisamdyti rangovą,
kad įrengtų įvadus ar išvadus iki jų gyvenamojo namo, arba statybos darbus pasidaryti
patys. Atlikus pasijungimo darbus ir UAB
„Radviliškio vanduo“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Radviliškio vanduo“.
Detalesnė informacija apie prisijungimo
galimybes teikiama: UAB „Radviliškio vanduo“, Bronislovas Kęstutis Pranckevičius tel.
(8 422) 52 229, Dinas Urbonavičius 8 611 32
502.
Trumpa informacija apie projektą
Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka

ir darnus vystymas“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies yra finansuojamas
Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Visų minėtų gyvenviečių vandentiekio
ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrą apimančio projekto vertė – 27 636 000 Lt. Europos
Sąjungos Sanglaudos fondo indėlis siekia 23
467 194 Lt, iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto skiriama 2 760 846 Lt. Savo lėšomis
prisideda ir projekto partneris, Radviliškio
rajono savivaldybė, projekto įgyvendinimui
skirdama 1 407 960 Lt.
Skelbiant rangos darbų konkursus buvo
sutaupyta lėšų, taigi buvo kreiptasi dėl
naujos projekto veiklos įtraukimo į projekto finansavimo ir administravimo sutartį.
Gavus pritarimą, dar šiais metais bus pradėti vykdyti nauji projektai – „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone
(Radviliškio m. Vaisių, Lizdeikos ir Turgaus
gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklai)
(Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino
ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų
tinklų išplėtimas. I etapas“), kurio įgyvendinimo metu bus papildomai nutiesta 1,7
km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių
papildomai bus prijunti 132 gyventojai, bei
3,8 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių turės galimybę prisijungti dar 268 gyventojai.
Taip pat bus vykdomas projektas „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone (Alksniupiuose, Raudondvaryje, Radviliškyje, Sidabrave,
Šniūraičiuose)“, kurio įgyvendinimo metu
bus papildomai nutiesta 1,1 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių papildomai bus
prijungtas 81 gyventojas, bei 3,5 km naujų
nuotekų tinklų, prie kurių turės galimybę
prisijungti dar 178 gyventojai.
ES parama – investicija į jūsų ateitį!

