DŽIUGI ŽINIA UTENOS RAJONO GYVENTOJAMS: BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI ES LĖŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
UAB „Utenos vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-910006 finansuojama 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 priemonės „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“.
Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Utenos vandenys“ 2016 m. gavusi finansavimą iš
Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašė rangos sutartį su UAB
„Panevėžio ryšių statyba“, pagal kurią buvo pradėti vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklų tiesimo Utenos rajone, Jasonių kaime statybos darbai.
Projektui finansuoti skirta 2.011.598,52 mln. eurų, iš jų 1.609.278,82 mln. eurų yra
finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 402.319,70 mln. eurų UAB „Utenos
vandenys“ įmonės lėšomis.
Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti esamą problemą – kokybiškų vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Utenos rajone trūkumą dėl esamos infrastruktūros
netinkamumo ar jos nebuvimo. Šalia Utenos miesto esančiame Jasonių kaime tik dalis gyventojų
turėjo galimybę naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kuriems buvo
tiekiamas geriamas vanduo iš vietinės vandenvietės neatitinkančios Lietuvos higienos normoje HN
24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Didžioji dalis
kaimo gyventojų bei šiame kaime esančiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“,
„Vyturėlis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ gyvenantys gyventojai neturėjo galimybės gauti centralizuotai
tiekiamo vandens bei nuotekų tvarkymo paslaugų.
Pagal pasirašyta rangos sutartį, rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ darbus pradėjo 2017 m.
sausio 24 d., šiuo metu statybos darbai baigti ir pradėti eksploatuoti naujai nutiesti vandentiekio
ir nuotekų tinklai Jasonių k. Utenos r. ir šešiose sodų bendrijose. Centralizuota vandentiekio ir
nuotekų sistema tapo prieinama Jasonių k. ir minėtų šešių sodų bendrijų gyventojams.
Gyventojams sudaryta galimybė gauti tinkamos kokybės geriamąjį vandenį, paruoštą Utenos
miesto vandens gerinimo įrenginiuose, o nuotekos tvarkomos surenkant ir išvalant jas Utenos
miesto nuotekų valykloje.
Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 11,23 km naujų vandentiekio tinklų, 13,07 km naujų
savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, sumontuota 14 nuotekų siurblinių, 1 vandens pakėlimo
stotis ir pastatytos vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos būstams, kurių žemės sklypų savininkai
pasirašė su UAB „Utenos vandenys“ sutartis „Dėl vandentiekio įvado ir nuotekų išvado prijungimo
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos rajone (Jasonių k.)“. Šiuo projektu sudaryta galimybė
prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 292 būstams, o prie nuotekų šalinimo sistemos 335 būstams.

Pasak Jasonių kaimo gyventojų – dabar vanduo yra visai kito skonio – žymiai skanesnis.
Kokybiškas vanduo yra ne tik sveikatos ir grožio šaltinis, bet ir labai svarbi maisto pramonės
dedamoji dalis, todėl tiek projekto vykdytojai, tiek Utenos rajono gyventojai ir verslų vystytojai
džiaugiasi sukurta infrastruktūra bei ja tiekiama vandens ir nuotekų tvarkymo kokybe.
Kad šios infrastruktūros sukūrimas buvo laukiamas rodo tai, kad prisijungimo sąlygas
vandentiekio tiekimui ir nuotekų išleidimui jau yra išsiėmę 146 būstų savininkai, kuriems projekto
įgyvendinimo metu pastatytos vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos, iš jų jau 90 pasistatė
tinklus į savo nuosavybėje esantį žemės sklypą.
Įgyvendinamo projekto tikslas: „didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir sistemos efektyvumą Utenos rajone Jasonių kaime“ yra pasiekiamas keliais
etapais: sudarant palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
kokybei gerinti Utenos rajone, užtikrinant ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos
saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį vandens tiekimą ir Utenos rajono gyventojams aktyviai
jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siekiant apsaugoti aplinką nuo
išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinti paviršinio ir požeminio vandens taršą, taip pat
prisidedant prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.
Projekto įgyvendinimo galutinis terminas yra 2020 m. rugpjūčio 28 d., tačiau jau dabar, baigus
statybos darbus, Utenos rajono Jasonių k., ir sodų bendrijų gyventojai gali džiaugtis ne tik
pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir
jaustis prisidėję prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame
gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai
palankios sąlygos.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams
prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Minimi
projektai yra svarbūs ne tik vietiniams gyventojams, bet visai valstybei, nes užtikrinant kokybiško
ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio potencialo
vystymą.

