
Netrukus  gyventojus  pasieks  geresnės  kokybės  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo
paslaugos 

Varėnos  mieste  ir  rajone  sėkmingai  vykdomi  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo
infrastruktūros  atnaujinimo  bei  plėtros  darbai,  kuriuos,  įgyvendindama  Europos
Sąjungos  remiamą vandentvarkos  projektą,  vykdo uždaroji  akcinė  bendrovė  „Varėnos
vandenys“. 

Projektu siekiama užtikrinti  Varėnos miesto ir rajono gyventojams, kurių gyvenamieji būstai
patenka  į  UAB „Varėnos  vandenys“  aptarnaujamą  teritoriją,  kokybiškas  vandens  tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas, padidinti šių paslaugų prieinamumą. 

Nuo 2016 m. rudens Varėnos miesto Dzūkų ir Vasario 16-osios gatvėse vykdomi vandentiekio
bei nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos darbai. Šiemet sudarytos rangos darbų sutartys ir
pradėti tinklų rekonstrukcijos darbai Žaliojoje, J. Basanavičiaus, Vytauto ir Žiedo gatvėse. Iki
2018 metų vidurio Varėnoje numatoma rekonstruoti 2,9 kilometrus vandens tiekimo ir nuotekų
tinklų. 

Šiuo  metu  jau  pradėti  parengiamieji  vandentvarkos  infrastruktūros  plėtros  darbai  Pušyno
kvartale – rengiamas statinio projektas,  vykdomi techninės dokumentacijos derinimo darbai.
Kitąmet numatoma Varėnos miesto Pušyno, Dainavos, Glėbo gatvėse bei Pušyno skersgatvyje
pastatyti  1,15  km vandens  tiekimo  tinklų  ir  prie  centralizuotos  geriamojo  vandens  tiekimo
sistemos prijungti 51 būstą. 

Vandentvarkos paslaugų kokybė bus gerinama ir Varėnos rajono gyventojams. Jau šiais metais
baigti pirkimai ir sudarytos sutartys dėl vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros
Merkinėje bei Matuizose. Merkinėje numatoma pastatyti 7,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir
173 būstams pradėti teikti centralizuotą nuotekų tvarkymo paslaugą. Tuo tarpu dalis Matuizų
gyventojų galės  džiaugtis  ne  tik  pradėta  teikti  centralizuota  nuotekų tvarkymo paslauga (42
būstai), bet ir gauti kokybišką geriamąjį vandenį naujai pastatytais vandens tiekimo tinklais (31
būstas). Matuizose numatoma pastatyti 3,3 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.
Darbus numatoma baigti 2019 metais.

Svarbu pažymėti, kad įgyvendinamas projektas reikšmingas ne tik siekiant Varėnos miesto ir
rajono  gyventojams  užtikrinti  kokybiškas  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  surinkimo  paslaugas,
tačiau  neabejotinai  svarbus  ir  aplinkosauginiu  aspektu.  Matuizose  bus  rekonstruojami,  o
Puodžiuose - statomi nauji nuotekų valymo įrenginiai. Minėti įrenginiai leis užtikrinti kokybišką
ir saugią aplinkai nuotekų tvarkymo paslaugą, sumažins taršą regione.  

Įgyvendinus projekto apimtyje numatytus vandentvarkos infrastruktūros plėtros darbus, Varėnos
miesto  Pušyno  kvartalo,  Merkinės  ir  Matuizų  gyventojai  su  UAB „Varėnos  vandenys“  bus
kviečiami sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų. 



„Kviečiame gyventojus sekti  informaciją apie  galimybes jungtis  prie naujų vandentiekio bei
nuotekų tinklų ir nepraleisti progos pasinaudoti šiomis galimybėmis. Gyventojus pasieks daug
švaresnis ir sveikesnis vanduo. Naudodamiesi centralizuota nuotekų valymo sistema nedarysime
žalos gamtai, gyvensime sveikiau ir kokybiškiau“ - kuriamos infrastruktūros naudą akcentuoja
bendrovės UAB „Varėnos vandenys“ direktorius Eimantas Kirkliauskas. 

Daugiau informacijos apie prisijungimo sąlygas rasite UAB „Varėnos vandenys“ internetiniame
puslapyje  http://www.varenosvandenys.lt/index.php/prisijungimas ir  susisiekę telefonu:  8  310
31664.

Įgyvendinus  projektą  148  gyventojas  galės  naudotis  naujai  pastatytais  geriamojo  vandens
tiekimo  tinklais,  387  gyventojai  naudosis  naujai  pastatytais  nuotekų  surinkimo  tinklais,
sutvarkyti nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus 828 gyventojus. Rekonstravus Varėnos miesto
nuotekų ir  vandentiekio tinklus,  gyventojams bus pagerinta vandentvarkos paslaugų kokybė,
kadangi  mažės  avarijų  tinkle  skaičius,  gerinama  vandens  kokybė,  sumažinami  vandens
nuostoliai tinkluose, užtikrinamas paslaugų tiekimo patikimumas ir efektyvumas. 

Aplinkos apsaugai bei žmonių sveikatai svarbus projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos
fondo  lėšų  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  priemonę  „Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo
sistemų  renovavimas  ir  plėtra,  įmonių  valdymo  tobulinimas“.  Dėl  projekto  finansavimo
pasirašyta  „Iš  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų  bendrai  finansuojamo  projekto  Nr.
05.3.2-APVA-R-014-11-0001  „Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  sistemų
renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ sutartis. Projekto vertė – 2,477 mln. eurų, iš kurių 1,614
mln. eurų skiria ES, likusią dalį – 0,863 mln. eurų – UAB „Varėnos vandenys“. 

Projektą numatoma baigti 2020 metų pradžioje.

http://www.varenosvandenys.lt/index.php/prisijungimas

