
Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 

renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ 

 

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3. investicinio prioriteto „Investicijos 

į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių 

narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus“ 5.3.2. uždavinį „Padidinti vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ bei 05.3.2-APVA-014 priemonę 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 

UAB „Vilniaus vandenys“ planuoja įgyvendinti projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – Projektas). 

 

Projektu siekiama didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą 

Vilniaus mieste. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus miesto teritorijoje.  

Projekto tikslinė grupė – Vilniaus miesto ir rajono gyventojai, svečiai, įmonės ir įstaigos.  

Projektas išspręs pagrindinę problemą – nėra efektyviai užtikrintas centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumas ir kokybė Vilniaus miesto ir rajono gyventojams.  

Problemos sprendimo būdas – vandentiekio ir nuotekų sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste. 

 

Projektą sudarys 22 (dvidešimt du) komponentai: 

1. „Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo- iki nuotekų siurblinės Upės g. 15“; 

2. „Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcija“ ir 

„Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija“; 

3. „Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo 

kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos, Vilniuje rekonstrukcija“; 

4. „Nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija“ „Goštauto g. – Upės g. 

nuotekų kolektoriaus ruožo; diukerio per Neries upę Goštauto g. Upės g. – nuotekų siurblinė (Upės g. 15) 

Vilniaus m. rekonstravimo darbai“; 

5. „Vandentiekio tinklų renovacija N. Vilnioje ir Višinskio g.“; 

6. „Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje“; 

7. „Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Vilniuje“; 

8. „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“. 

9.  „Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba“; 

10. „Kalnėnų vandens ruošimo įrenginiai“; 

11. „Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“. 

12.  „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir 

Trimitų g. (Pietinė dalis) Vilniuje statyba“; 

13. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio g., Maišiagalos g. (Šiaurinė 

dalis) Vilniuje statyba“; 

14. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, 

Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, 

Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės gatvėse Vilniuje statyba“; 

15. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Dailė“ (Antakalnis)“; 

16. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aušra“; 

17. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šalpusnių g., Pelynų g., Žvaigždikių 

g., Šilagėlių g., Viksvų g., Purienų g., Vėdrynų g., Samanų g., Nakvišų g., Barsukinės g., Antakalnio sen., 

Vilniuje“; 

18. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Geležinėje, Raguvos, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškių, 

Didžiojoje gatvėse, Rasų sen., Vilniuje“; 

19. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apso, Dusinėnų, Katros, Trobų g., Vilniuje 

(Salininkai)“; 

20. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Giedros g., Kregždžių g., Vanagų g. (Antakalnis)“; 

21. „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“; 

22. „Vandentiekio tinklų plėtra A. Kojelavičiaus g., Pramonės g., Šiaurės g. S. Batoro g, Tremtinių g., Skydo 

g., N. Vilnioje“. 



Įgyvendinus Projektą, bus:  

 padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas – iš viso bus rekonstruota 8,971 

km vandentiekio tinklų ir 13,300 km nuotekų tinklų; 

 padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas – iš viso bus naujai nutiesta 

25,151 km vandentiekio tinklų ir 30,950 km nuotekų tinklų. Prie vandentiekio tinklų bus prijungti 3 432 

gyventojai, nuotekų tinklų – 3 560 gyventojai; 

 pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai iš viso aptarnaus 22 117 gyventojų. 

Ruošiamas vanduo atitiks Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, gyventojai bus aprūpinti tinkamu kiekiu geriamos kokybės 

vandeniu; 

 rekonstruoti Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginiai turės teigiamos įtakos 532 220 

gyventojų. Taip pat bus pagerinta nuotekų išvalymo kokybė. 

 

Projekto įgyvendinimas užtikrins centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 

ir kokybę Vilniaus miesto ir rajono gyventojams. Investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumo ir sistemos efektyvumo didinimą, užtikrins vandens naudojimo efektyvumą, sumažins nuotėkį iš 

skirstymo tinklų ir vandens tinklų nusidėvėjimą, taip pat užtikrins sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ 

principo įgyvendinimą bei mažins sutelktąją taršą, o tai prisidės prie paviršinių vandens telkinių ir Baltijos 

jūros būklės gerinimo. 

 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2016 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 

D1-906 projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programą) bei 2016 m. gruodžio 27 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-

0001 sutartis, kuria projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms skirta - 41.913.514,00 Eur lėšų. Iš jų 

20.956.757,00 Eur skyrė Europos Sąjunga, o likusią dalį įsipareigojo finansuoti projekto vykdytojas - UAB 

„Vilniaus vandenys“. 

 

 


