Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir pl÷tra Anykščiuose
Siekiant kuo daugiau Lietuvos gyventojų aprūpinti centralizuotomis geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, reikia atnaujinti ir išpl÷sti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Šiam tikslui pasiekti yra skiriamos ES l÷šos pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis” prioriteto įgyvendinimo priemonę
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra”. Priemon÷s tikslas –
modernizuoti ir išpl÷sti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal
nustatytus paslaugų kokyb÷s, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.
Informuojame, kad 2011-02-22 užbaigta objekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tra Anykščių
mieste“ statyba. Rangovas jungtin÷s veiklos partneriai UAB „Anrestas“ ir UAB „Termotaupa“. Tai
pirmoji projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir pl÷tra
Anykščiuose“ (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-009)“ rangos darbų sutartis. Rangos darbų sutartis apima
vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus G÷lių, J. Biliūno, Sportininkų, Šeimynišk÷lių,
Kęstučio, Stoties, Mažosios, Žvejų, J. Jablonskio, Parko, Medžiotojų, Tilto, K. Būgos gatves.
Pastatytos keturios buitinių nuotekų siurblin÷s, kurių valdymas automatizuotas ir GPRS ryšio
pagalba stebimas iš centrin÷s UAB „Anykščių vandenys“ dispečerin÷s.
Gyventojai, norintys prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, turi kreiptis d÷l techninių
prisijungimo sąlygų į UAB „Anykščių vandenys“, tel. 8 381 58242, faks 8 381 52077.
Toliau vykdomos dvi projekto rangos sutartys su AB „Utenos melioracija", kuri atlieka vandentiekio
ir nuotekų tinklų statybos darbus N. Elmininkų gyvenviet÷je ir UAB „Statovita“, kuri pareng÷
Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninį projektą ir balandžio m÷n.
pradeda nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbus.
Projektą įgyvendina UAB „Anykščių vandenys“ kartu su partneriu – Anykščių rajono savivaldyb÷s
administracija. Projektas prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko,
atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Anykščių miesto gyventojams. Projektas
prisideda prie regionų skirtumų mažinimo. Šiam projektui finansuoti 2009 m. buvo pasirašyta
projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto įgyvendinimui skirta apie 10,4 mln. Lt,
kuri susideda iš: ES fondų l÷šų – apie 8,5 mln. Lt; LR valstyb÷s biudžeto l÷šų – apie 1 mln. Lt;
projekto vykdytojo ir partnerio l÷šos – 0,88 mln. Lt.
Vykdant projektus gyventojams neretai iškyla nepatogumų d÷l gatvių dangos ardymo ar triukšmo,
UAB „Anykščių vandenys“ prašo gyventojų kantryb÷s bei supratimo, jog nepatogumai yra laikini, o
įgyvendinus projektus bus gaunama ilgalaik÷ nauda.
Detalesnę informaciją apie projektą teikia UAB „Anykščių vandenys“ Liudiškių g. 28,
Anykščiai Tel. 8 381 58233, faks. 8 381 52077.

