PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
“VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
MIESTO AGLOMERACIJOJE”
Informuojama, kad 2020-02-05
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su
UAB „Viešųjų investicijų plėtros
agentūra“ pasirašė finansavimo ir
administravimo sutartį dėl projekto
„Vandentiekio ir nuotekų surinkimo
tinklų
plėtra
Pabradės
miesto
aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T024-01-0016 (toliau – Projektas)
finansavimo. 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-VIPA-T-024 įgyvendinimo
priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.
Pranešama, kad Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama skirti
448 956,39 Eur grąžinamosios subsidijos ir 810 602,89 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o
187 018,96 Eur planuoja skirti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“.
Pabradės miesto aglomeracijoje ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai
prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tvarkymo sistemos ir gauti
kokybiškas paslaugas, todėl naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia
nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis
sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia
netinkamai, neefektyviai. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių
gyventojų nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos dalinai apvalytos arba
nevalytos, taip darydamos neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei. Todėl šių
vandens telkinių būklei gerinti būtina investuoti į centralizuotos vandens ir nuotekų sistemos
tvarkymo plėtrą, tuo pačiu užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų atitiktį sveikatos
apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimams, aprūpinti, kuo daugiau
gyventojų ir kitų galimų vartotojų optimaliomis kainomis viešai tiekiamomis vandens ir
nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Apibendrinant esamą situaciją galima identifikuoti pagrindinę problemą – nepakankamas
centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Pabradės miesto
gyventojams.

Problemai spręsti inicijuojamas projektas, kurio tikslas - padidinti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Pabradės aglomeracijos gyventojai.
Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis - kokybiškos ir prieinamos vandens tiekimo bei
nuotekų tvarkymo paslaugos bei saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka.
Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys - užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir
sąlygas centralizuotai teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo
didinimui Pabradės mieste

Projekto veiklos:
− vandens tiekimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g., Karių
g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo
g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.);
− nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g.,
Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų
g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.).
Projekto rezultatai:
−
−
−
−

prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 281;
prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 177;
naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 6,313;
naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 5,036.

Įgyvendinus projektą, aukščiau nurodytas veiklas, bus sukurtos tinkamos vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Pabradės miesto gyventojams. Neįgyvendinus projekto,
probleminė situacija išliktų nepakitusi.
Pažymima, kad be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas
negalėtų būti įgyvendinamas, nes UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ neturi pakankamai
lėšų projektą vykdyti tik savo lėšomis.
Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. kovo mėn.

