
 

                     UAB „Varėnos vandenys“ 

Baigtas įgyvendinti „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra Varėnos rajone“ projektas 

2016 metais prasidėję ir tris metus trukę vandentvarkos darbai Varėnos mieste ir rajone jau baigti, 
todėl gyventojai kviečiami tapti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 
sistemos naudotojais. Prie geriamojo vandens tiekimo tinklų sudarytos galimybės jungtis 108, o prie 
nuotekų tvarkymo tinklo 241 būstui.  

Tokia galimybė Varėnos miesto Pušyno kvartalo, Matuizų, Merkinės, Krivilių ir Senosios Varėnos 
gyventojams atsirado UAB „Varėnos vandenys“ gavus Europos Sąjungos paramą ir įgyvendinus 

investicijų projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 
Varėnos rajone“, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
0.5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Visiems suplanuotiems darbams atlikti buvo 
skirta 1,614 mln. eurų parama, dar 0,859 mln. eurų nuosavomis lėšomis prisidėjo UAB „Varėnos 
vandenys“.  

Įgyvendinto projekto dėka namų ūkiams ne tik sudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotų 
vandentvarkos tinklų, tačiau reikšmingai pagerinta ir iki šiol teiktų paslaugų kokybė. Panaros ir 
Krivilių kaimuose pastatyti vandens gerinimo įrenginiai užtikrina puikios kokybės centralizuotai 
tiekiamo geriamojo vandens kokybę šių kaimų gyventojams (152 būstams). Matuizų ir Puodžių 
kaimuose pastatyti nauji ir rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai pagerins aplinkosauginę 
situaciją, kadangi surinktos nuotekos bus tinkamai sutvarkomos, o pagerinta centralizuota nuotekų 
tvarkymo sistema galės naudotis net 460 Matuizų ir Puodžių būstų.  

Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Dzūkų, Žaliosios ir Vasario 16-osios, Vytauto – Žiedo gatvėse 
buvo atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai. Šių darbų vykdymo metu 
rekonstruota 2,717 km vandentiekio tinklų ir 0,496 km nuotekų surinkimo tinklų. Atlikus minėtus 
darbus padidintas tinklų efektyvumas, sumažintas avarijų skaičius tinkluose, pagerinta vandens 
kokybė, pagerinta bendra aplinkosauginė situacija mieste. 

Maloniai kviečiame Varėnos miesto, Matuizų k., Krivilių k., S. Varėnos k. ir Merkinės gyventojus 
teikti prašymus jungtis prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų ir tokiu būdu prisidėti 
prie ekologinės situacijos Varėnos rajone gerinimo, sudaryti sau komfortiškas buities sąlygas, 
naudotis švariu, kokybišku geriamuoju vandeniu.  

Daugiau informacijos apie prisijungimo sąlygas: 

telefonu: +370 616 80 087,  

el.paštu: gerda.kanaukiene@varenosvandenys.lt,  

internetiniame tinklalapyje: http://varenosvandenys.lt/index.php/prisijungimas 

Dėkojame gyventojams už kantrybę ir geranoriškumą visu darbų vykdymo laikotarpiu!  
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