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Projekto vykdytojas UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ baigia įgyvendinti projektą
„Vandentiekio ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“. 2019 metų birželio mėn.
27 dieną projekto vykdytojas su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0008 sutartį. Projektas yra įgyvendinamas pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014
priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“. Projekto partneris- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kuri skyrė dalį
lėšų projekto įgyvendinimui.
Pagrindinis šio projekto tikslas –užtikrinti visuotinai prieinamą, nepertraukiamą, patikimą
bei saugų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą Kazlų Rūdos savivaldybės
Antanavo k. Marijampolės g. gyventojams, prisidedant prie darnaus regionų vystymosi. Projekte
faktiškai nutiesta 0,973 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 1,136 km vandentiekio tinklų
Antanavo kaime Marijampolės gatvėje, sudaryta galimybė prisijungti 108 gyventojams (49
būstams) prie nuotekų surinkimo tinklų ir 108 gyventojams (49 būstams) prie vandentiekio tinklų.
Statybos darbus vykdė rangovas UAB „Žilinskis ir Co“, statybos darbai buvo pradėti 2019-07-15,
užbaigti 2020-09-15.
Taip pat projekto lėšomis buvo inventorizuota 4,5 km senų esamų vandentiekio ir nuotekų
tinklų Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Bendras projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetas sudaro 225.802,40 Eurų. Iš jų
180.641,92 Eurų yra skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, 45.160,48 Eurų prie
projekto įgyvendinimo prisidės projekto partneris- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
Įgyvendinamas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių
ir atskirų regionų.
Antanavo kaimo Marijampolės gatvės gyventojai, kuriems yra nutiesti nauji vandentiekio
ir nuotekų tinklai dėl prisijungimo techninių sąlygų yra kviečiami kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos
šilumos tinklai“, adresu M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 602 75222, ir Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo
poskyrį, adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, tel. 8 343 68631.

