PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS
II ETAPAS
2011 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto
investicijų direkcija ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Panevėžio
rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas“ finansavimo ir administravimo
sutartį.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. sausio 10 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. gegužės 31 d.
Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriamas iki 6430927,19 Lt finansavimas.
Iš jų : Europos Sąjungos lėšos – 5466288,11 Lt , Valstybės biudžeto lėšos – 675247,36 Lt .
Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti Panevėžio regiono kelių transporto infrastruktūrą,
sumažinant žvyrkelių skaičių bei pagerinant eismo sąlygas.
Projekto uždavinys- rekonstruoti Panevėžio r. vietinės reikšmės kelius ir gatves: Ąžuolų
g., Trakiškio k., Miežiškių sen., Taikos g., Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Stoties g., Gustonių k.,
Naujamiesčio sen., Maironio g., Naujamiesčio mstl., Naujamiesčio sen., Rožių g., Ramygalos m.,
Ramygalos sen., Draugystės g., Vadoklių mstl., Vadoklių sen., Eglyno g., Jotainių k., Vadoklių
sen., Tvenkinio g., Upytės k., Upytės sen., kelio per Vepų k., Karsakiškio sen., Pievų g., Perekšlių
k., Smilgių sen., Marnako g., Tiltagalių k., Karsakiškio sen., Nevėžio g., Dembavos k., Velžio sen.,
Alantos g., Velžio k., Velžio sen., Aušrinės g., Velželio k., Velžio sen., kelio tarp kapinių ir Vytauto
g., Krekenavos mstl., Krekenavos sen., kelio per Ūtos k. iki Panevėžio m. aplinkkelio, Panevėžio
sen., Vytauto g., Molainių k., Panevėžio sen., kelio per Pakuodžiupių k., Paįstrio sen., Šermukšnių
g., Fermos k., Raguvos sen., Vilties g., Raguvos mstl., Raguvos sen.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 prioriteto
„Esminė ekonominė infrastruktūra“
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“.
Pagrindiniai įgyvendinamo projekto etapo uždaviniai – kelių ir gatvių rekonstrukcijos
darbai, rekonstrukcijos techninė priežiūra, rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūra.
Projekto tikslinės grupės – Panevėžio rajono savivaldybė, valstybė, kaimų gyventojai.
Laukiami projekto rezultatai – rekonstruotos Panevėžio rajono kaimų keliai ir gatvės.
Viešųjų pirkimų būdu nustatyti paslaugų teikėjai: rekonstravimo darbus ir projekto
vykdymo priežiūrą atlieka AB „Panevėžio keliai“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas–
techninę priežiūrą.
Projekto vadovas – Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Albertas Činikas, tel. 58 29 63,
el. p. albertas@panrs.lt

