
Keblonis ir Šaltupio sodus vamzdžiai sujungs su miestu 

 

 
         Pagal 2019 m. balandţio 15 d.  UAB ,,Anykščių 

vandenys“ pasirašytą finansavimo sutartį su Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūra,   rugsėjo 14 d., pradėti  projekto  

,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių 

aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) 

statybos darbai. Statybininkai nuties 15 km. 620 m. naujų 

vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, darbus planuojama 

baigti iki 2020 metų pabaigos. 

 

Ilgai lauktas projektas 

  

       Keblonių kaimo ir Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos vandentvarkos projekto 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 vandenys“. 

       Savivaldybės valdoma bendrovė, be abejo, neišsivers be paskolų,  tačiau neabejojama, kad investicija 

į anykštėnų gyvenimo kokybės gerinimą pasiteisins - prie Anykščių miesto vandentiekio ir kanalizacijos 

tinklų  turės galimybę prisijungti 180  naujų  vartotojų.  

        Keblonių kaimo ir Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos  vandentvarkos projekto įgyvendinimas 

ilgai buvo atidėliojamas. Keblonių kaimas ir Šaltupio sodų bendrija ilgai laukė šio projekto. Idėja kilo dar 

2014 metais, tačiau dėl įvairių prieţasčių terminai buvo atidėliojami, kol galų gale 2019 metais su 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pavyko pasirašyti finansavimo sutartį. Lėšos projekto vykdymui yra 

skirtos iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“.  Dabar į valstybės paramą, atliekant vandentvarkos 

projektus, gali pretenduoti tik ne maţiau kaip 2000 gyventojų turinčios gyvenvietės, o Keblonių kaimo ir 

Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijoje - 265 gyventojai. Ţinia, Anykščių rajone net ir pati didţiausia 

Troškūnų-Vaidlonių-Smėlynės-Ţiedonių aglomeracija 2000 gyventojų neturi.  

  

Įvadų vietas bus galima koreguoti 

  

          Keblonių kaimo ir Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos  vandentvarkos projektą atlieka rangovas 

iš Jurbarko UAB ,,Ţilinskis ir Co“.   Informacijos apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus 

stengiamasi pateikti kiek įmanoma daugiau, ypač gyventojams, kuriems yra svarbu turėti informaciją, 

kurią dieną kuri gatvė bus išrausta jau vien dėl to, kad ţmonės ţinotų, kur ir kaip palikti savo 

automobilius. Rangovai stato informacinius stendus apie atliekamų darbų eigą.  Stenduose yra nurodyti 

darbus atliekančios įmonės atsakingų asmenų ir techninę prieţiūrą vykdančių specialistų kontaktai.  Įvadų 

į gyvenamuosius namus vietos yra derinamos su konkrečiais gyventojais, preliminarios įvadų vietos yra 

suţymėtos kuoliukais ir būsimi vartotojai iš anksto ţinos, iki kur bus pakloti vamzdţiai.  

 

 


