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Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukt ūros plėtra Anykščių rajone“ darbai 
artėja prie pabaigos 

 
Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“, 
vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai artėja prie pabaigos. Jau nutiesta 8,64 km vandentiekio tinklų 
iš planuojamų 11,6 km ir 11,33 km nuotekų surinkimo tinklų, iš viso, projekto metu planuojama nutiesti 
14,1 km ilgio nuotekų linijas.  
 
„Žiemą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai nevyksta, juos atnaujinsime 
balandį. Šiemet planuojama įrengti 6 nuotekų siurblines ir baigti kloti likusius vandens ir nuotekų tinklus. 
Pernai tinklų statybos darbai beveik baigti Dauginčiuose, Pumpučiuose, Janušavoje, daugiau jų liko 
Kavarske ir Kavarsko viensėdžiuose“, – darbus komentavo Algirdas Daukša, UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojas. 
 
Kaip pastebėjo A. Daukša, Kavarske dar reikia baigti nuotekų valymo įrenginių statybas. Praeitų metų rugsėjį 
UAB „Anykščių vandenys ” pasirašė rangos sutartį su UAB „LitCon“, kuri pastatys nuotekų valyklą, jos našumas 
bus apie 160 m3/d, apkrova 1100 g.e. Darbai pagal sutartį turi būti baigti 2014 m. birželio mėn., bet rangovas 
pažadėjo, kad darbus baigs šiais metais. 
 
A. Daukša atkreipia dėmesį, kad nors projekto darbai dar vyksta, tačiau gyventojai jau gali teikti prašymus 
jungtis prie centralizuotų tinklų. Pirmiausia, reikia pateikti prašymus techninėms sąlygoms gauti. Prašymus 
reikia pristatyti bendrovei UAB „Anykščių vandenys”, adresu Liudiškių g. 28, Anykščiai. Prie prašymo 
reikia pridėti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės klypo 
ribų plano kopiją. Gavus prisijungimui reikalingas sąlygas, pagal kurias turi būti parengiamas projektas (jai 
darbus atliks ne UAB „Anykščių vandenys“), atliekami prisijungimo prie centralizuotų tinklų darbai. Po to 
gyventojai gali kreiptis į bendrovę dėl tinklų priėmimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sutarties sudarymo.  
 
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“ tikslas – užtikrinti 
Anykščių rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, išplėtojant 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimus. Atlikus visus projekte numatytus darbus, centralizuotos vandens tiekimo 
ir nuotekų surinkimo paslaugos taps prieinamos beveik 60 proc. Anykščių rajono gyventojų.  
 
Projektui įgyvendinti skirta 10,6 mln. Lt parama. Didžioji lėšų dalis 9,5 mln. skirta iš 2007-2013 m. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“, kita dalis – Lietuvos Respublikos biudžeto, Anykščių rajono savivaldybės ir 
projekto vykdytojo lėšos 
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