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VENTOS–LIELUPĖS BASEINO II INVESTICIJŲ PAKETO PROJEKTŲ IR PIRKIMO 

DOKUMENTŲ PARENGIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIAMS 

OBJEKTAMS 

 

Šis projektas – dalis projekto „PARAMA SANGLAUDOS FONDO APLINKOS APSAUGOS 

PROJEKTŲ PARENGIMUI“ (Nr. 2001/LT/16/P/PA/002). 

 

Projekto tikslai: 

 Parengti techniškai, ekonomiškai ir aplinkosaugos požiūriu pagrįstą, tinkamą gauti 

Sanglaudos fondo paramą investicinį vandentvarkos projektą Šiaulių miesto prioritetiniams 

objektams. 

 Parengti techninius projektus Šiaulių miesto prioritetinių objektų vandentiekio ir nuotekų 

tinklų plėtrai ir rekonstrukcijai bei projektinius pasiūlymus vandens gerinimo bei nuotekų 

valymo įrenginių statybai bei darbų pirkimo dokumentus. 

 Parengti reikiamus teritorijos planavimo dokumentus prioritetiniams objektams (vandens 

gerinimo įrenginiams ir nuotekų valymo įrenginiams bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai 

ir rekonstrukcijai). 

 Parengti poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. 

 

Sutartis pasirašyta 2006 m. gruodžio 27 d. sutartis Nr. 2006/95/A/S/LT „Ventos–Lielupės baseino 

II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės 

prioritetiniams objektams“.  

 

Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

(perkančioji organizacija), Šiaulių miesto savivaldybės administracija (užsakovas), UAB „COWI 

Baltic“ (tiekėjas). 

 

Projekto rezultatas – parengta projektinė dokumentacija (rengėjas – UAB „COWI Baltic“): 

 

Techniniai projektai ir pirkimo dokumentai pagal FIDIC „Raudoną knygą“ parengti šiems 

objektams: 

 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių kvartale bei  

Pabalių gyvenamajame rajone (vandentiekio tinklų 20,3 km, nuotekų tinklų 15,3 km). 

 Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Šiaulių mieste (vandentiekio tinklų 5,65 

km, nuotekų tinklų 6,03 km). 

 Esamų nuotekų perpumpavimo siurblinių Javų g., Aerouosto g., Radviliškio g. ir Rėkyvos 

km. rekonstrukcija. 

Projektiniai pasiūlymai ir pirkimo dokumentai pagal FIDIC „Geltoną knygą“ parengti šiems 

objektams: 

 Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas. 



 Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba. 

 

Projekto trukmė: 2001–2010 m. 

Projekto vertė: 99 544 224,00 Lt, dalis šios sumos (82 %) skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos 

fondo, 18 proc. – iš Lietuvos Respublikos biudžeto (iš viso Šiaulių miestui skirta – 2 996 714,96 

Lt). 

Projekto įgyvendinimo eiga: įgyvendintas. 


