ANYKŠČIŲ RAJONE SĖKMINGAI ATNAUJINAMA VANDENTVARKOS
INFRASTRUKTŪRA
Nuo 2011 iki 2013 metų UAB „Anykščių vandenys" sėkmingai įgyvendino vandentiekio ir
nuotekų tinklų atnaujinimo darbus Anykščių mieste, Vėjeliškių k., Ažuožerių k. ir Svėdasų
miestelyje. Atliekant numatytus projekto pirkimus, o vėliau tinklų statybos darbus pavyko sutaupyti
beveik 1 mln. litų iš skirtų Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.
UAB „Anykščių vandenys“ kartu su projekto partneriu Anykščių rajono savivaldybės
administracija, įvertino gautus prašymus nutiesti papildomus tinklus Svėdasų miestelio centrinėje
dalyje bei Anykščių mieste sodų bendrijoje „Šilelis“ šalia Pušyno kvartalo ir skirti papildomų lėšų
pajungti juos prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Įvykdžius rangos darbų pirkimus,
papildomai nupirkta ir bus paklota apie 0,67 km vandentiekio ir apie 3,30 km nuotekų tinklų
Svėdasuose ir Anykščiuose.
Šiem darbams atlikti 2013 m. gegužės mėn. buvo pasirašytos dvi rangos sutartys, o vasarą
buvo pradėti tinklų klojimo darbai. 2013 m. rugsėjo mėn. statybos darbai buvo baigti Svėdasų
miestelio S. Zobarsko, Moliakalnio, Lauko, Beržų ir B. Buivydaitės gatvėse, kur buvo paklota apie
0,42 km vandentiekio tinklų ir apie 1,1 km nuotekų tinklų. Šis projektas suteikė galimybę prie
Svėdasų mstl. nuotekų tinklų pajungti svarbius visuomeninius pastatus: ambulatoriją, senelių namus,
seniūniją, kultūros namus bei gyventojų namus. Šiuo metu darbai dar vyksta Anykščių mieste.
Planuojama iki 2014 m. birželio mėn. darbus užbaigti ir atstatyti dangas sodų bendrijoje „Šilelis“,
kad gyventojai galėtų naudotis centralizuotomis vandens teikimo ir nuotekų surinkimo paslaugomis.
Prisijungimas prie naujų tinklų
Norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali pateikti prašymą
UAB „Anykščių vandenys“, adresu Liudiškių g. 28, Anykščiai, techninėms sąlygoms gauti. Prie
prašymo reikia pridėti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir
žemės sklypo ribų plano kopiją. Gavus prisijungimui reikalingas sąlygas, pagal kurias turi būti
parengiamas projektas, atliekami prisijungimo prie centralizuotų tinklų darbai. Po to gyventojai gali
kreiptis į UAB „Anykščių vandenys“ dėl tinklų priėmimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sutarties sudarymo. „Norėčiau pabrėžti, kad vandens tiekimui kiekvienam vartotojui

įrengta po vieną atšaką ties sklypo riba. Viena vandentiekio atšaka numatyta vienai namų valdai.
Nuotekų nuvedimui įrengtos atšakos ir gelžbetoninis šulinys tarp dviejų sklypų ribos. Gyventojai
savo lėšomis nuo pakloto įvado iki savo namų turi nusitiesti vandentiekio atšaką bei pasikloti
nuotekų išvadą nuo gatvėje įrengto nuotekų šulinėlio“, - pažymi A. Katuoka.
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", projekto Nr. VP3-3.1-AM01-V-02-059.

