VšĮ Velžio komunalinis ūkis Krekenavos miestelyje įgyvendino projektą „Vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Panevėžio rajone (Krekenavoje) II
etapas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – išplėsti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų
nuotekų paslaugas Krekenavos miestelyje ir Švenčiuliškių kaime bei rekonstruoti nuotekų valymo
įrenginius.
Projekto įgyvendinimo metu renovuoti vandentiekio ir rekonstruoti nuotekų šalinimo tinklai,
sudaryta galimybė gyventojams prisijungti prie vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sistemos, o
esamiems vartotojams iki projekto įgyvendinimo prisijungti prie naujai paklotų tinklų.
Pasiekti rezultatai:
Projekto metu renovuota 2,23 km vandentiekio tinklų, rekonstruota 1,86 km nuotekų tinklų.
APVAGIS duomenimis, šiuo metu renovuotais ir rekonstruotais tinklais naudojasi:
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Gyventojams prisijungus prie renovuoto vandentiekio ir/ar rekonstruotų nuotekų tinklų
tiekiamas geras, atitinkantis higienos normų reikalavimus, geriamasis vanduo, o nukreipiant nuotekas
į rekonstruotus tinklus nebereikėtų rūpintis jų išvežimu, sumažintas aplinkos teršimas nevalytomis
nuotekomis, kadangi Panevėžio rajono savivaldybė įsipareigojusi laikytis Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-178 patvirtintų Teritorijų tvarkymo ir
švaros taisyklių. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento
Panevėžio skyriaus specialistai, Panevėžio rajono seniūnijų seniūnai, Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos sudaryta komisija.
Įgyvendinus projektą renovuotos ir rekonstruotos komunikacijos pasiekiamos gyventojams
šiose miestelio gatvėse:
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Europos Sąjungos finansuojamų projektų pagrindinis uždavinys – užtikrinti numatytą
prijungti prie tinklų būstų skaičių, tad VšĮ Velžio komunalinis ūkis įvairiais būdais skatina miestelio
gyventojus jungtis prie inžinerinių tinklų, dalijamos skrajutės su informacija apie projekto
įgyvendinimą, su atsakingų asmenų kontaktais, informacija skelbiama miestelio skelbimų lentose.
Sudaromos lengvatinės sąlygos vartotojams prijungti prie renovuotų ir rekonstruotų inžinerinių
tinklų:1.
Vandentiekio įvadus ir/ar nuotekų išvadus gyventojai gali įsirengti savo jėgomis ar samdytis
atestuotą įmonę (įmonė konsultuoja dėl rangos darbų nurodytais telefonais);2.
Prisijungus prie renovuotų ir/ar rekonstruotų tinklų (atšakų) ir pateikus prašymą dėl tinklų
pridavimo, įmonės darbuotojai atliks darbų patikrą, įvertins darbų tinkamumą, o esant reikalui
konsultuos ar pakoreguos numatomą prisijungimo prie tinklų schemą pagal faktą, priims tinklus
pastoviam naudojimui. Iki tvarkingos sistemos eksploatacijos pradžios gyventojams liks sudaryti
abonentinę sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo.
Dėl informacijos ar konsultacijos maloniai prašome kreiptis į VšĮ Velžio komunalinį ūkį
adresu: Nevėžio g. 54, Velžio k., arba tel. +370 601 74 000; Krekenavos miestelyje galima kreiptis
adresu: Birutės a. 1, Krekenavos mstl., tel. +370 656 20 060 ar elektroniniu paštu
info@velziokomunalinis.lt.
Projektas finansuotas iš Europos Sanglaudos fondo lėšų.
VšĮ Velžio komunalinio ūkio projektų valdymo specialistas Giedrius Skardžius

