
 

  

 

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE  ES LĖŠOMIS 

ĮGYVENDINAMUS ES PROJEKTUS PAGAL 2014-2020 METŲ FINANSINĖS 

PARAMOS PROGRAMĄ 

Pastarąjį dešimtmetį Kauno rajone labai pagerėjo geriamojo vandens kokybė: pastatytos 

vandens kokybės gerinimo stotys, nutiesta daugiau nei šimtas kilometrų vandentiekio ir 

nuotekų tinklų. Gerinant žmonių gyvenimo kokybę, paisoma ir aplinkos – taršai mažinti 

pastatyti arba atnaujinti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Jau dabar „Giraitės 

vandenys“ raitojasi rankoves naujiems darbams – šiame ES finansiniame etape bendrovei 

teks įgyvendinti itin didelės apimties investicinį vandentvarkos projektą. 

 
Projektas – vienas didžiausių regione 

 
Bendrovės „Giraitės vandenys“ direktorius Gitis Urbelis sakė, kad investicijų projektas „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I 

etapas)“ yra antras pagal lėšų apimtį Kauno regione.   

„Apskritai vandentvarkos srityje Kauno rajonas, palyginti su kitais regiono rajonais, atrodo 

neblogai. Žinoma, mes nelenktyniaujame, su visais Kauno apskrities rajonais esame pasirašę 

ketinimų protokolus dėl bendradarbiavimo ir esame nusiteikę vieni kitiems padėti. Pavyzdžiui, 

Jonavai atsisakius kažkurios dalies renovacijos, Kauno rajonas padengė dalį vandentiekio tinklų, 

panašių atvejų pasitaikė ir su kitais rajonais“, - teigė G.Urbelis. 

Pasak „Giraitės vandenų“ direktoriaus,  Kauno rajone jau yra vietovių, kuriose visi gyventojai yra 

prisijungę arba gali prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Tai Karmėlava ir 

Neveronys.  Šia infrastruktūra gali naudotis 75 proc. Vilkijos gyventojų, 70 proc. šlienaviškių, 

nemaža dalis raudondvariečių. 

Remiantis Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, Kauno rajone gyveno 88396 

gyventojai, 36083 (40,82 proc.)  gyventojams „Giraitės vandenys“ teikia centralizuoto vandentiekio 

paslaugas, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugas  - 22867 gyventojams arba 25,87 proc. 

Iš viso UAB „Giraitės vandenys“ tiekia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

apie 41 tūkstančiui Kauno rajono gyventojų. 

Pavyks išspręsti skaudžiausias problemas 

G.Urbelio žodžiais, viena didžiausių vandentvarkos problemų Kauno rajone išgaunamas 

nekokybiškas požeminis vanduo.  Vanduo, kuris buvo tiekiamas Ilgakiemio, Juragių, Padauguvos, 

Zapyškio gyvenviečių gyventojams, neatitinko geriamojo vandens kokybės reikalavimų. Be to, 

minėtų gyvenviečių vandenviečių teritorijose nebuvo vandens gerinimo įrenginių. 



Geležies kiekis viršijo normą nuo 4 iki 25 kartų, amonio kiekis iki 2 kartų, buvo viršijamas 

mangano kiekis, vanduo buvo drumstas ir nepriimtinas vartotojams. Minėtų kaimų gyventojai ne 

vienerius metus buvo priversti pirkti geriamąjį vandenį ar atsinešti iš šulinio, nes tekantis iš čiaupo 

– buvo drumzlinas ir dvokiantis. Rūdžių spalvos vanduo nudažydavo skalbinius, vonias, 

užkimšdavo čiaupus, gadindavo skalbimo mašinas. 

Zapyškio vandenvietė tiekia kokybišką vandenį Zapyškio, Kluoniškio, Dievogalos ir Kačerginės gyvenviečių gyventojams 

 

O štai Juragių, Padauguvos ir Zapyškio gyvenviečių vandenvietėse esantys gręžiniai buvo 

nepajėgūs aptarnauti gyventojų vandeniu. Šiandiena tiek Ilgakiemio, Juragiu, Padauguvos, 

Zapyškio, Kačerginės, Dievogalos gyvenviečių gyventojams  jau yra tiekiamas geros kokybės 

geriamasis vanduo. Čia jau yra pastatytos ir jau veikia vandens gerinimo stotys, o Padauguvoje, 

Juragiuose ir Zapyškyje yra įrengti ir nauji arteziniai gręžiniai. Dabar gyventojams užtenka  

geriamojo vandens ir yra užtikrinta tiekiamo vandens kokybė. 

Taip pat daliai Piliuonos, Ramučių, Kulautuvos, Šlienavos, Žiegždrių, Bubių, Raudondvario 

gyvenviečių gyventojams nėra teikiamos viešosios centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugos.  

„Norint padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, Piliuonos 

gyventojams reikia  pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius bei tiesti naujus nuotekų tinklus, o 

Ramučių bei Kulautuvos gyventojams tiesti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus, bei tiesti ir 

rekonstruoti vandentiekio tinklus Šlienavoje, Žiegždriuose. Jau rekonstruoti nuotekų tinklai 

Bubiuose, o  Raudondvaryje - nuotekų išliestuvąs ,nes dalis minėtų gyvenviečių gyventojų neturėjo 

galimybės naudotis viešai teikiama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga“, - vardijo 

„Giraitės vandenų“ direktorius. 

 

Pasak G.Urbelio, projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“ bus išspręstos skaudžiausios šios srities problemos 

Kauno rajone. „Kanalizacijos tinklai bus pakloti visame Kulautuvos miestelyje. Tai ypač svarbu, 

kadangi ši vietovė siekia kurortinės teritorijos statuso. Žiegždrių kaimas daug metų kentėjo dėl 

prastos kokybės vandens, vandens gerinimo įrenginiai jau yra pastatyti Juragiuose, Padauguvoje. 



Džiaugiuosi, kad galop yra išspręsta įsisenėjusi Zapyškio problema , čia neįprastu būdu išgręžtas 

artezinis gręžinys. Nauji tinklai bus pakloti rekonstruojamose Ramučių gatvėse. Projekte numatytus 

darbus planuojame pradėti 2018 metais“, - sakė pašnekovas. 

Kadangi projekto rengėja – bendrovė „Giraitės vandenys“ – turi patirties vykdant vandens gerinimo 

įrenginių, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų valyklų statybos projektus, projekto 

komanda bus sudaryta iš minėtos bendrovės darbuotojų.  
 

Ką kalba skaičių kalba 

 
Vykdant projektą numatyta pakloti apie 12,2 km vandens tiekimo tinklų Ramučiuose, Kulautuvoje, 

Šlienavoje, Žiegždriuose, o Šlienavoje rekonstruoti apie 8,3 km vandens tiekimo tinklų. 

Planuojama, kad Ramučiuose prie vandens tiekimo tinklų prisijungs –167 gyventojai, Kulautuvoje 

– 381, Šlienavoje – 84, Žiegždriuose – 245 gyventojai. 

. 

Ramučiuose, Kulautuvoje, Piliuonoje numatyta pakloti apie 18,1 km nuotekų surinkimo tinklų. 

Planuojama, kad Ramučiuose prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 294 gyventojai, Kulautuvoje 

– 549, Piliuonoje – 422 gyventojai. 

 

Be to, Piliuonoje bus statomi nauji nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas sieks 90 m
3
/parą. 

Piliuonos nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus 422 gyventojus.  

 

Sėkmingai pasinaudojo galimybėmis 

 

„Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra efektyviausias būdas spręsti 

aplinkosaugos problemas, gerinti tiekiamo vandens kokybę. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, 

įgijo teisę gauti paramą įvairiems infrastruktūros projektams, kuriais siekiama spręsti pagrindines 

aplinkos apsaugos problemas – pagerinti geriamojo vandens kokybę, sumažinti paviršinio ir 

požeminio vandens taršą, užtikrinti geros kokybės geriamojo vandens ir buitinių nuotekų valymo 

paslaugos prieinamumą gyventojams. Kauno rajonas efektyviai pasinaudojo šia 

galimybe“, - džiaugėsi Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. 

 

Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas informavo, kad savivaldybė kartu su bendrovėmis 

„Giraitės vandenys“ ir „Kauno vandenys“ ankstesniame finansiniame etape  įgyvendino 4 stambius 

vandentvarkos projektus: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir 

plėtra Kauno rajone (Ežerėlyje, Neveronyse, Šlienavoje)“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Raudondvaryje, 

Neveronyse, Vilkijoje, Šlienavoje)“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, 

Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)“.   

 

Visų jų bendras rezultatas: nutiesta 60,5 km vandentiekio tinklų, 96 km nuotekų tinklų, įrengta 

nuotekų valymo įrenginiai Zapyškyje, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Karmėlavoje, 

Raudondvaryje ir Neveronyse. Įgyvendinus projektus, sudarytos sąlygos 4775 gyventojams 

prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų ir  8561 gyventojui prie naujų nuotekų tinklų. 
 



Ankstesniame finansiniame etape viena didžiausių Kauno rajono, kaip ir visos Lietuvos, problemų  

buvo nuotekų tvarkymas gyvenvietėse, turinčiose iki 2000 gyventojų, nes tokio dydžio gyvenvietės 

neturėjo galimybių pasinaudoti ES parama diegiant nuotekų tvarkymo sistemas. 

Projekto lėšos 

Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų (4 307 308 eurai)   ir Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto lėšų (2 263508 eurai). 

 

 

Į vandentvarką Kauno rajone bus investuota 6,6 mln. eurų. 

 

Investicijų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“ bus antras pagal lėšų apimtį bus antrasis 

projektas Kauno regione.   
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