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Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą 

„Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)

Valstybės lėšos 

127 tūkstančiai, 183 eurai

iš jų:

Anykščių r. savivaldybės 
lėšos 

894 tūkstančiai, 779 eurai

ES lėšos 

1 milijonas, 441 tūkstantis, 

408 eurai

Projekto vertė – 2 milijonai, 463 tūkstančiai, 370 eurų



Siekiant didinti gyventojų užimtumą Anykščių mieste, skatinti socialinę ir ekonominę 
plėtrą, Anykščių miesto ir rajono gyventojų bendruomeninę veiklą bei sukurti palankias 

sąlygas smulkiam, vidutiniam ir socialiniam verslui vystytis:

kompleksiškai atnaujinta A. Vienuolio g. ties autobusų stotimi buvusi apleista teritorija, 
sutvarkyti Gegužės g., Muziejaus g. ir Tilto g. buvę apleisti ir nenaudojami pastatai.



Muziejaus g. 1, Anykščiai
Pastate įsikurs modernus VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro administruojamas lankytojų aptarnavimo centras, 

kuriame veiks suvenyrų, smulkių verslininkų, amatininkų gaminių parduotuvėlė, inventoriaus nuoma.

Atlikta šalia pastato buvusios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, įrengtas viešasis WC, atnaujintas teritorijos 

apšvietimas, įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžes ir kt.), suformuoti želdynai, 

įrengti lietaus nuotekų tinklai ir kita viešoji infrastruktūra. 



Tilto g. 1, Anykščiai

Rekonstruotas pastatas bus skirtas prekybinei, liaudies meno dirbinių, ekologinių 

produktų prekybai ir / ar edukacinėms veikloms. 



Tilto g. 2, Anykščiai

Patalpos bus skirtos biurų veiklai, bendruomenės verslumo skatinimui.
Pastato priestatas skirtas maitinimo įstaigos, atrinktos konkurso būdu, veiklai.  

Projekto lėšomis sutvarkyta gatvės dalis tarp Tilto g. 2 ir Tilto g. 3,
atnaujinant važiuojamąją gatvės dalį, apšvietimą, įrengiant parkavimo vietas.



Tilto g. 3, Anykščiai
Rekonstruotame ir kultūros paveldui priklausančiame pastate įsikurs Anykščių verslo ir informacijos centro administracija, 

Anykščių rajono ir Anykščių miesto vietos veiklos grupių administracijos, 

bus įrengtos kulinarijos paveldo propagavimui skirtos erdvės. 

Atnaujintos buvusios ūkinių pastatų patalpos (klėtelė, lauko rūsys) bus skirtos bendruomeninių produktų prekyvietėms ir kitoms 

užimtumą skatinančioms veikloms (edukacijoms) organizuoti.

Šalia pastato įrengta vaikų žaidimo aikštelė, atnaujinta viešoji infrastruktūra: suoliukai, šiukšliadėžės. 



el. p. sigutis.obelevicius@anyksciai.lt
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