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Susisteminta informacija apie pastatytą/renovuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pateikta 1 lentelėje „Pasiekti 

rezultatai“. 

 

1 lentelė. Pasiekti rezultatai 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto vertė 

Eur 

 

Pasiekto rezultato aprašymas 

Nemuno aukštupio baseino 

projektas (1 paketas, 1 etapas) 

2005/LT/16/C/PE/002 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

2008-2010 12 400 285,09 Nutiesta 21,366 km vandentiekio tinklų ir 18,929 

km nuotekų tinklų, prie vandens tinklų sudaryta 

galimybė prisijungti 806 būstams ir prie nuotekų 

tinklų – 756 būstams. Pastatyta 9 nuotekų 

siurblinės. Pastatyta 1 Kaišiadorių miesto nuotekų 

valykla. 

Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Kaišiadorių rajone VP3-3.1-

AM-01-V-02-031 

Programa 2007-2013 m. 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

2009-11-27 - 

2015-10-27 
6515 500,66 

 

Nutiesta 27,464 km vandentiekio tinklų ir 39,389 

km nuotekų tinklų, prie vandens tinklų sudaryta 

galimybė prisijungti 688 būstams ir prie nuotekų 

tinklų – 873 būstams. Pastatyta 29 nuotekų 

siurblinės. 

Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra 

Kaišiadorių rajone 

(Kaišiadoryse, Gudienoje, 

Stasiūnuose, Vladikiškėse, 

Aviliuose, Žiežmariuose, 

Melioratoriuose, Žasliuose) 

VP3-3.1-AM-01-V-02-099 

Programa 2007-2013 m. 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

2010 06 11 - 

2015-10-30 

10 422 446,96 

 

Nutiesta 36,61 km vandentiekio tinklų ir 46,81 km 

nuotekų tinklų, prie vandens tinklų sudaryta 

galimybė prisijungti 757 būstams ir prie nuotekų 

tinklų – 787 būstams. Pastatyta 33 nuotekų 

siurblinės. Pastatyta 1 Žaslių mstl. nuotekų 

valykla. 

Kaišiadorių dumblo apdorojimo 

įrenginių statyba  

VP3-3.1-AM-01-V-01-037 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

2009-08-25 -  

2013-11-26 

1081 617,03 

 

Pastatyta dumblo kompostavimo aikštelė 



2 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ veiklos sričių 

„Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

Geriamojo vandens geležies 

šalinimo sistemų nauja statyba 

ir(arba) rekonstrukcija, artezinio 

gręžinio įrengimas 

Neprėkštos kaime 

20KI-KK-17-1-02581-PR001 

Tauckūnų kaime 

20KI-KK-17-1-02578-PR001 

Kasčiukiškių kaime 

20KI-KK-17-1-02584-PR001 

Nemaitonių kaime 

20KI-KK-17-1-02582-PR001 

Mikalaučiškių kaime 

20KI-KK-17-1-02583-PR001 

Vilūnų kaime 

20KI-17-1-02580-PR001 

Guronių kaime 

20KI-KK-17-1-02579-PR001 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-15 

2019-03-04 

 

2018-06-15 

2019-03-04 

 

2018-07-23 

2019-03-04 

 

2018-07-24 

2019-03-04 

 

2018-07-23 

2019-03-04 

 

2018-07-24 

2019-02-14 

 

2018-07-23 

2019-03-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 800,00 

 

 

64 400,00 

 

 

55 700,00 

 

 

55 720,00 

 

 

64 900,00 

 

 

55 830,00 

 

 

53 900,00 

 

7 skirtingų kaimo vietovių gyventojai gali 

naudotis geresnės kokybės geriamuoju vandeniu. 

Projekto metų įrengti nauji vandens gręžiniai ir 

vandens gerinimo įrenginiai. 



3 

 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų 

rekonstrukcija ir plėtra 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje (Žaslių 

seniūnijoje) 

05.3.2-APVA-R-014-21-0009 

Programa 2014-2020 m. 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

Paraiškos 

vertinimas 

3 445 950,18 

 

Planuojama nutiesti5,47 km vandentiekio tinklų ir 

11,59 km nuotekų tinklų, prie vandens tinklų 

sudaryta galimybė prisijungti 323 gyventojams ir 

prie nuotekų tinklų – 416 gyventojams. 

Nuotekų valymo įrenginių ir 

nuotekų ūkio rekonstrukcija 

Pravieniškių kaime, Kaišiadorių 

rajone 

05.3.2-APVA-V-013-04-0006 

Programa 2014-2020 m. 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

Paraiškos 

vertinimas 

6 185 231,34 

 

Planuojama rekonstruoti Pravieniškių nuotekų 

valyklą, nutiesti naujus nuotekų tinklus. Nauja 

nuotekų valykla nuotekas išvalys iki leidžiamų 

užterštumo parametrų. Tokiu būdu gyventojų 

aplinka bus apsaugota nuo taršos. 

Nuotekų valymo įrenginių ir 

nuotekų ūkio rekonstrukcija 

Pravieniškių kaime 

05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 

UAB 

„Kaišiadorių 

vandenys“ 

Paraiškos 

vertinimas 

1 589 351,66 

 

Planuojama nutiesti 9,47 km vandentiekio tinklų ir 

11,170 km nuotekų tinklų, prie vandens tinklų 

sudaryta galimybė prisijungti 186 būstams ir prie 

nuotekų tinklų – 186 būstams. 

 


