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Vanduo - gyvybės šaltinis ir yra būtinas žmogui kiekvieną dieną. UAB „Mažeikių vandenys“ 
tikslas - modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų valymo sistemas bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę 
gyventojams, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 
vandenį, centralizuotai surinktas ir išvalytas nuotekas. Bendrovė siekia teikti nuolat gerėjančios ir 
ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis klientams 
kainomis, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos 
išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę. 

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina bendrovė UAB „Mažeikių vandenys“ 2017 m. kovo 28 d. 
pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0002 
finansavimo (toliau - Projektas). Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto 
tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą bei prieinamumą 
Mažeikių rajone. 

Poreikis įgyvendinti projekto veiklas kilo dėl nustatytos pagrindinės problemos - nepakankamas 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo užtikrinimas, prasta esamų inžinerinių tinklų 
būklė Mažeikių mieste bei Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje, Krakių ir Plinkšių kaimuose bei teisės 
aktų reikalavimų neatitinkanti Mažeikių miesto vandens gerinimo įrenginių tiekiamo geriamojo vandens 
kokybė. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

• Vandens tiekimo tinklų statyba Tirkšlių mstl. ir Krakių k.; 
• Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Mažeikiuose; 
• Nuotekų šalinimo tinklų statyba Tirkšlių mstl. ir Krakių k.; 
• Nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija Plinkšių k. ir Mažeikiuose; 
• Nuotekų tinklų rekonstravimas Sodų g., Mažeikių mieste; 
• Vandens gerinimo įrenginių statyba Tirkšlių mstl.; 
• Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Mažeikių mieste; 
• Nuotekų valymo įrenginių statyba Krakių k.; 
• Įsigyta ascenizacinė mašina; 
• Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir/ ar nuotekų surinkimo tinklai. 

Pagal projektą numatyta pastatyti 15 m3/val našumo vandens gerinimo įrenginius Tirkšlių 
miestelyje ir rekonstruoti 10.000 m3/d našumo vandens gerinimo įrenginius Mažeikių mieste, kurių dėka 
kokybiškas vanduo bus tiekiamas 1000 Tirkšlių miestelio gyventojų ir 41.175 Mažeikių miesto



gyventojų. Taip pat numatyta Mažeikių mieste rekonstruoti 1,440 km vandentiekio tinklų. Projekto 
įgyvendinimo metu Tirkšlių miestelyje bus pastatyta apie 4,973 km, Krakių k. apie 0,309 km naujų 
vandentiekio tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 307 Tirkšlių miestelio gyventojams ir 12 Krakių 
kaimo gyventojų. 

Siekiant užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą Krakių kaime, bus pastatyti 60 m3/d našumo 
nuotekų valymo įrenginiai, kurie aptarnaus - 420 gyventojų. Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta 
apie 0,687 km nuotekų tinklų Tirkšlių miestelyje ir apie 8,663 km Krakių kaime, suteikiant galimybę 
prisijungti 17 Tirkšlių miestelio gyventojų ir 403 Krakių kaimo gyventojams. Taip pat numatyta nuotekų 
tinklų rekonstruoti Mažeikių mieste apie 4,920 km ir Plinkšių kaime apie 0,690 km. Mažeikių mieste ir 
rajone numatyta inventorizuoti 120 km geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. 

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta ascenizacinė mašina (dumblavežė), kuri naudojama 
įgyvendinant projekto veiklas, naudojama pervežti sutankintą perteklinį dumblą. Automobilis aprūpintas 
visa įranga, kuri yra reikalinga jį naudoti keliuose pagal atitinkamus Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

Projektui įgyvendinti pasirašytos šios rangos darbų sutartis: 
• „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba 

Krakių k., Mažeikių r.“ Rangovas - UAB „Instita“. 
• „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Mažeikiuose“. Rangovas - UAB „Eigesa“. 
• „Vandentiekio rekonstravimas nuo Mažeikių m. vandenvietės iki Mažeikių m.“ Rangovas 

- UAB „Plungės lagūna“. 
• Nuotekų siurblinės ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas Dvaro g., Plinkšių k., 

Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.“ Rangovas - UAB „TECHSIS“ 
• „Vandens gerinimo įrenginių statyba Tirkšlių mstl., Mažeikių r.“ Rangovas - UAB 

„Eigesa“. 
• „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r.“ 

Rangovas - „Žilinskis ir Co“ UAB. 
• „Nuotekų siurblinių ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas P. Matulionio g., Senkelio 

g., Aitvaro g., Tylioji g., Mažeikių m.“ Rangovas - UAB „TECHSIS“. 
• ,,Nuotekų tinklų rekonstravimas Sodų g., Mažeikių mieste” Rangovas - Jungtinės veiklos 

grupė UAB ,,Plungės lagūna” ir UAB ,,InovaSola”. 
Projekto įgyvendinimui yra skirta - 8.314.500,00 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos iš 

Sanglaudos fondo sudaro apie 4.547.595,68 Eur, likusią sumą prisidės projekto vykdytojas - UAB 
„Mažeikių vandenys“ kartu su projekto partneriu - Mažeikių rajono savivaldybe. 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos 
Mažeikių miesto ir rajono gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme 
vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. 

Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. 
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