
 

 

 

 

 

 

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ 

 

2019 m. sausio 9 d. tarp UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (kartu su partneriu – Švenčionių 

rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0010 (toliau – Projektas) 

finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų 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 prieinamumą ir 

sistemos efektyvumą Švenčionių rajone 
 

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje įgyvendinamos šios veiklos: 

Naujų  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Pabradėje. Pagal šią 
veiklą, jau yra nutiesta apie 1,09 km tinklų, iš kurių vandentiekio tinklų 0,558 km ir nuotekų 

surinkimo tinklų 0,533 km Gaspariškių g., Pabradėje. Suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio 

tinklų 33 būstams ir prie nuotekų surinkimo tinklų 27 būstams. Artimiausiu metu planuojama 
pasirašyti naują rangos sutartį, pagal kurią bus tiesiama apie 3,96 naujų tinklų, iš kurių geriamojo 

vandens tiekimo tinklų apie 0,5 km (Vytauto g.) ir nuotekų surinkimo tinklų apie 3,46 km 

(Švenčionių, Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, Saulės ir Projektų gatvėse) Pabradėje. Bus suteikta 
galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų daugiau nei 11 būstų ir nuotekų tinklų daugiau nei 79 

būstams. Darbus numatoma pradėti vykdyti nuo 2020 m. gegužės mėn.   
 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradės mieste ir 

Magūnų gyvenviėtėje. Pagal šią veiklą, jau yra rekonstruota apie 1,43 km geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų Vilniaus ir Architektų g., Pabradėje. Šiuo metu baigiami vykdyti 
geriamojo vandens tiekimo tinklų (daugiau nei 1,50 km) geriamojo vandens tiekimo tinklų 

rekonstrukcijos darbai Balingrado, Mokyklos, Stiklo, Ungurinės g., Magūnuose. Darbus numatyta 

užbaigti iki 2020 m. birželio mėn.  
 



Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir nauja statyba Pabradės m., Sarių, Šventos, 

Milkuškų, Magūnų ir Trūdų gyvenvietėse. Įgyvendinant šią veiklą, buvo pasirašytos 6 rangos sutartys, 

pagal kurias jau yra rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai (6 vnt.). Šiuo metu baigiamos vykdyti 
statybos užbaigimo dokumentų registravimo procedūros.  

 

Nuotekų valymo įrenginių statyba/rekonstrukcija Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse. 
Įgyvendinant šią veiklą, buvo pasirašytos 2 rangos sutartys, pagal kurias šiuo metu vykdomi nuotekų 

valymo įrenginių statybos darbai Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse. Nuotekų valymo įrenginius 

Šventos gyvenvietėje pastatyti buvo numatyta iki 2020 m. balandžio mėn., Vidutinės gyvenviėtėje iki 
2020 m. birželio mėn., tačiau tikėtina, kad terminai bus pratęsti.  
 

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems planuojama suteikti galimybę prisijungti), 

rekonstruojamų tinklų vietas, vandens gerinimo įrenginių bei nuotekų valymo įrenginių vietas yra 

teikiama UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir viešai prieinama interneto prieigoje 
https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą 

pagal teritoriją ir numerį). 
 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus): 

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne 

mažiau, kaip 80 gyventojams; 

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne 

mažiau, kaip 100 gyventojams; 
Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus apie 3,10 km; 

Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – 

ne mažiau, kaip 1 135 gyventojams; 
Teikti nuotekų valymo paslaugas naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais – ne mažiau, 

kaip 90 gyventojų.  

 
Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 310 166,08 Eur, kurių dalis 655 083,04 Eur 

(50 proc.) finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 655 083,04 (50 proc.) 

prisideda UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kartu su Projekto partneriu – Švenčionių rajono 
savivaldybės administracija.  

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. 

 

 Kviečiame pasinaudoti projekto rezultatais!  

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimo prie vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB 
„Pabradės komunalinis ūkis“ atstovą.  

                                                                           

                                                                            UAB „Pabradės komunalinis ūkis“  
                                                                             Direktoriaus pavaduotojas 

                                                                             Aroldas Bitinas 

                                                                             Tel.: +370 65562360 
                                                                             El.p.: aroldas.bitinas@pabradesku.lt 
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