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Keblonis ir Šaltupio sodus vamzdžiai 
sujungs su miestu

Pagal 2019 m. balandžio 15 d.  UAB ,,Anykščių vandenys“ pasi-
rašytą finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos mi-
nisterijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,  vakar, rugsėjo 14 
d., pradėti  projekto  ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių 
aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) staty-
bos darbai. Statybininkai nuties 15 km. 620 m. naujų vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų, darbus planuojama baigti iki 2020 
metų pabaigos.

Ilgai lauktas projektas
 
Keblonių kaimo ir Šaltu-

pio sodų bendrijos aglome-
racijos vandentvarkos pro-
jekto įgyvendinimui skirta 
1.193.327,65 Eur, iš kurių 
528.530,03 Eur yra Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
(Sanglaudos fondo) lėšos, o 
664.797,62 Eur prie projekto 
prisidės UAB „Anykščių van-
denys“.

Savivaldybės valdoma ben-
drovė, be abejo, neišsivers be 
paskolų,  tačiau neabejojama, 
kad investicija į anykštėnų 
gyvenimo kokybės gerinimą 
pasiteisins - prie Anykščių 
miesto vandentiekio ir kanali-
zacijos tinklų  turės galimybę 
prisijungti 180  naujų  varto-
tojų. 

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervins-
kas ,,Anykštai“ sakė, kad 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 
sodų bendrijos aglomeracijos  
vandentvarkos projekto įgy-
vendinimas ilgai buvo atidė-
liojamas. ,,Keblonių kaimas 
ir Šaltupio sodų bendrija ilgai 
laukė. Šio projekto idėja kilo 
dar 2014 metais, tačiau dėl 
įvairių priežasčių terminai 
buvo atidėliojami, kol galų 
gale šiais metais su Aplinkos 
projektų valdymo agentūra pa-
vyko pasirašyti finansavimo 
sutartį. Lėšos projekto vyk-
dymui yra skirtos iš Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos ,,Aplin-
kosauga, gamtos išteklių dar-
nus naudojimas ir prisitai-
kymas prie klimato kaitos“, 

- ,,Anykštai“ sakė A. Gervins-
kas. Pasak UAB ,,Anykščių 
vandenys“direktoriaus, rei-
kia tik džiaugtis, kad gavome 
šiam projektui finansavimą iš 

Europos Sąjungos fondų lėšų, 
nes reikalavimai tokių projek-
tų finansavimui pastaraisiais 
metais yra stipriai sugriež-
tinti. Dabar į valstybės para-
mą, atliekant vandentvarkos 
projektus, gali pretenduoti tik 
ne mažiau kaip 2000 gyven-
tojų turinčios gyvenvietės, o 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 
sodų bendrijos aglomeraci-
joje - 265 gyventojai. Žinia, 
Anykščių rajone net ir pati 
didžiausia Troškūnų-Vaidlo-
nių-Smėlynės-Žiedonių aglo-
meracija 2000 gyventojų ne-
turi. 

 
Įvadų vietas bus galima 

koreguoti
 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 

sodų bendrijos aglomeracijos  
vandentvarkos projektą atliks 
rangovas iš Jurbarko UAB 
,,Žilinskis ir Co“.  A. Ger-
vinskas ,,Anykštai“ sakė, kad 
informacijos apie atliekamus 
ir planuojamus atlikti darbus 
stengsis pateikti kiek įma-
noma daugiau, ypač gyven-
tojams, kuriems yra svarbu 
turėti informaciją, kurią die-
ną kuri gatvė bus išrausta jau 
vien dėl to, kad žmonės žino-
tų, kur ir kaip palikti savo au-
tomobilius. Rangovai statys  
informacinius stendus apie 
atliekamų darbų eigą, skelb-
sime savo internetiniame 
puslapyje   ir spaudoje. Sten-
duose bus nurodyti darbus at-
liekančios įmonės atsakingų 
asmenų ir techninę priežiūrą 
vykdančių specialistų kon-

Keblonių kaimo ir Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminarusis darbų grafikas (iki 
2020 kovo mėn.).

UAB,,Anykščių vandenys“  direktorius Alvydas Gervinskas 
stengsis užtikrinti, jog projekto įgyvendinimas  sukeltų kiek įma-
noma mažiau nepatogumų gyventojams.

Medžiagos vandentvarkos projekto darbams jau atvežtos į 
Anykščius. 

taktai“. Jis teigė, kad įvadų į 
gyvenamuosius namus vietos 
bus derinamos su konkrečiais 
gyventojais, preliminarios 
įvadų vietos bus sužymėtos 
kuoliukais ir būsimi vartoto-
jai iš anksto žinos, iki kur bus 
pakloti vamzdžiai. ,,Įvadų 
vietas bus galima koreguoti, 

įrengti jas ten, kur yra pato-
giausia gyventojams. Tiesa, 
labai norėčiau, kad savo pa-
geidavimus vartotojai išdės-
tytų, kai tik bus sukalti kuo-
liukai, o ne tada, kai jau bus 
pakloti vamzdžiai“, - ,,Anykš-
tai“ kalbėjo UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktorius.


