Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-041 „Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje) III eilė“

VANDENTVARKOS PASLAUGŲ NAUDA
Šią vasarą pradėtas įgyvendinti vandentvarkos paslaugų plėtros projektas jau
baigiamas įgyvendinti.
2015 m. birželio 30 d. buvo skirtas finansavimas trečiam vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtros Pajūrio miestelyje etapui. Viešo konkurso būdu išrinktas Rangovas – UAB
„Kvėdarsta“ turėjo nutiesti 1,64 km vandentiekio tinklų ir 2,27 km nuotekų tinklų, tokiu būdu
užtikrindamas galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo ir vandens
tiekimo sistemos. Rangovas darbus planuoja užbaigti iki 2015 m. spalio mėnesio. Darbų vykdymo
metu UAB „Šilalės vandenys“ atsakingi darbuotojai, techninės priežiūros specialistai vykdė
statybos darbų priežiūrą, stebėjo paklotų tinklų kokybę. „Suprantame, kad vasaros metu vykdomi
statybos darbai sudaro nemažai nepatogumų gyventojams, tačiau džiaugiamės turėdami galimybę
įgyvendinti šį projektą. Galime didesniam skaičiui gyventojų užtikrinti teikiamų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo paslaugų kokybę,“ – sakė UAB „Šilalės vandenys“ direktorius Edmundas
Auškalnis.
Projekto darbai finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Įgyvendinto
aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 334,87 tūkst. eurų, iš kurių 284,64 tūkst. eurų
finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 33,48 tūkst. eurų sudaro Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšos, 16,74 tūkst. eurų suma – Šilalės rajono savivaldybės lėšos.
Pagrindiniai projekto tikslai yra pasiekiami keliais etapais: šiame etape plečiama
vandentvarkos paslaugų sistema, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų
prieinamumą ir įgyvendinti ES direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui. Kitame
etape, Pajūrio miestelio gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų
tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinta paviršinio ir
požeminio vandens tarša, taip pat bus prisidėta prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių
narių ir atskirų regionų mažinimo.
„Kviečiame gyventojus nebūti abejingais aplinkai ir tam, kokią aplinką, dirvožemį ir
paviršinius vandenis paliksime ateitiems kartoms. Prisijungdami prie centralizuotos vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos, gyventojai ne tik gaus higienos reikalavimus atitinkantį
geriamąjį vandenį, bet ir palengvins savo buitį, nes nuotekų surinkimu ir išvalymu pasirūpins UAB
„Šilalės vandenys“, - plečiamų vandentvarkos paslaugų naudą pažymėjo E. Auškalnis.
Išsamesnę informaciją apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas gyventojai
gaus UAB „Šilalės vandenys“, Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, www.silalesvandenys.lt. Kontaktinis
asmuo – Vytautas Vincas Matulaitis, tel.: 8 44974205.

