JONAVOS MIESTE REKONSTRUOTI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI
UAB „Jonavos vandenys“ nuo 2014 m. birželio mėn. sėkmingai vykdė ir įgyvendino
projektą „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-016
(toliau - Projektas). Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis
Laikinosios tvarkos aprašu (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998).
Projektą numatyta priskirti 2014–2020 finansavimo programos priemonei 05.3.3-APVAV-013, pagal kurią investicijos skiriamos šioms veikloms: geriamojo vandens tiekimo tinklų ir
vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijai bei naujai statybai, nuotekų surinkimo tinklų ir
nuotekų valymo įrenginių statybai bei rekonstrukcijai, taip pat vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įmonių valdymo tobulinimui.
Bendra projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje“ vertė – 2,65 mln.
Eur. Projekto vykdytojas UAB „Jonavos vandenys“ prisidėjo skirdamas 5 proc. visos Projekto
vertės.
Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiai pradėti eksploatuoti 1980 m. Per šiuos metus
nusidėvėjo vandens gerinimo įrenginių, inžinerinių tinklų ir komunikacijos sistemos. Projekto
vykdytojas skirdamas ypatingą dėmesį geriamojo vandens kokybei bei siekdamas spręsti
nusidėvėjimo problemas, atliko viešąjį rangos darbų pirkimą ir teikė paraišką Projekto
finansavimui ES paramos lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu, per 18 mėnesių darbų vykdymo laikotarpį, įrengti nauji
uždaro tipo vandens filtrai, antro ir trečio kėlimo siurblinės, rekonstruoti švaraus vandens ir
paplavų rezervuarai, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, atnaujintas vandens
gerinimo įrenginių pastatas, įrengtos teritorijos stebėjimo kameros, sutvarkyta aplinka.
Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių našumas 8000 kub. m per parą arba 500 kub. m. per
valandą. Numatyta, kad VGĮ aptarnaus apie 13,9 tūkst. būstų, ~ 32 tūkst. gyventojų.
Projekto vykdytojas džiaugiasi, kad dėka atliktų darbų, Jonavos miesto ir rajono (Ragožių
km.) gyventojus nuo šiol pasieks ne tik nugeležintas, bet ir nuo amonio bei mangano junginių
išvalytas vanduo. Neabejotinai pagerės bendra miesto ekologinė būklė. Gyventojams bus
tiekiamas higienos normų reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinasi ir
rūpinsis – UAB „Jonavos vandenys“.
Projekto statybos darbus vykdė rangovas UAB „Eigesa“. Statybos darbų techninę
priežiūrą vykdė UAB „Pro Bonus“.
Dėl išsamesnės informacijos apie Projekto veiklą kviečiame kreiptis į UAB „Jonavos
vandenys", Kranto g. 9 LT-55249 Jonava, el. p. jvandenys@takas.lt, telefonai pasiteiravimui: tel.
8 349 51048.
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