PROJEKTAS „ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE
(KALVARIJOJE, JUNGĖNUOSE, MIKALAUKOJE, JUSEVIČIUOSE)
“ NR.VP3-3.1-AM-01-V-02-097

„ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE (KALVARIJOJE,
JUNGĖNUOSE, MIKALAUKOJE, JUSEVIČIUOSE)“ NR.VP3-3.1-AM-01-V-02-097
2012 m. sausio 11 d. yra pasirašytas Lietuvos respublikos Aplinkos ministero įsakymas Nr. D119 dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 3 prioriteto “Aplinka ir darnus vystymasis” VP3-3.1-AM-01-V priemonę “Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”, pagal kurį yra skiriamas
finansavimas uždarajai akcinei bendrovei “Kalvarijos komunalininkas”. Europos sąjungos ir
Lietuvos respublikos finansavimo suma - 11 510 200,00 Lt. Kalvarijos savivaldybės biudžeto
dalis – 605 800Lt. Bendra projekto suma – 12 116 000,00Lt.
Projektas apima Kalvarijos savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos
komunalininkas“ vandentvarkos infrastruktūros plėtrą. Projekto metu numatoma nutiesti naujus
16,226 km nuotekų ir 7,677 km vandentiekio tinklus Kalvarijos mieste, Jungėnuose,
Mikalaukoje, Jusevičiuose. Planuojama, kad įgyvendinus investicinį projektą, prie centralizuotų
nuotekų surinkimo sistemų Kalvarijos mieste prisijungs 170 gyventojų, prie centralizuotų
nuotekų surinkimo sistemų Jungėnų ir Mikalaukos gyvenvietėse prisijungs 255 gyventojai.
Jusevičių gyvenvietėje planuojama, kad įgyvendinus investicinį projektą prie centralizuotų
nuotekų surinkimo sistemų Jusevičių gyvenvietėje prisijungs 198 gyventojai. Geriamojo vandens
tinklai bus tiesiami tik lygiagrečiai su nuotekų surinkimo tinklais.
Projekte yra numatyta nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kalvarijos mieste, atliekant II
eilės statybą, kad būtų patenkinti sekantys reikalavimai: nuotekų debito padidėjimas, nuotekų
biologinio išvalymo laipsnio padidėjimas, azoto ir fosforo junginių šalinimas.
Įgyvendinant Nemuno vidurupio baseino I etapą, 2008 m. liepos mėnesį buvo užbaigta
Kalvarijos miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos I statybos eilė.
Pagal pirmąją statybos eilę pastatyti Kalvarijos nuotekų įrenginiai nešalina azoto ir fosforo.
Todėl yra būtina rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius, taikant biologinį azoto ir fosforo
šalinimą. Rekonstravus biologinę nuotekų valymo įrenginių dalį, taikant biologinį azoto ir fosforo
šalinimą, NVĮ atitiks minimalius ES reikalavimus.
Projekte yra numatyta naujų valymo įrenginių statyba Kalvarijos savivaldybės Jusevičių
gyvenvietėje. Pastatytų naujų nuotekų valymo įrenginių Jusevičiuose tikslas užtikrinti, kad
Kalvarijos savivaldybės Jusevičių gyvenvietės nuotekos būtų tvarkomos pagal Nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinto LR Aplinkos ministro 2007-10-08 Nr. D1-515 nustatytus
reikalavimus. Yra būtina pastatyti naują nuotekų valyklą Jusevičiuose, kadangi nutiesus naujus
nuotekų tinklus Jusevičių gyvenvietėje, nebus pilnai įgyvendinti ES nuotekų direktyvos
91/271/EEB reikalavimai nuotekų išvalymui, surinktos nuotekos nebus išvalomos iki reikiamo
lygio ir nesumažins dirvožemio ir gruntinio vandens taršos bei požeminio vandens išteklių taršos

projekto teritorijoje.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 31 mėnesis su defektų šalinimo laikotarpiu,
projekto pradžia 2012 m., projekto pabaiga - 2015 m.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ informacija

