Panevėžio rajone įgyvendinami projektai panaudojant Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų finansinę paramą:
“PIRMOJO ETAPO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
GATVIŲ REKONSTRUKCIJA IR ĮRENGIMAS”

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS
RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Šiuo projektu Europos regioninės plėtros fondas įgyvendina viena iš savo uždavinių – investavimą į
infrastruktūrą – kelius, telekomunikacijas, energetiką.
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento 1-ąją priemonę “Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas”. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti 1-osios
priemonės tikslus – sukurti šiuolaikišką vieningą transporto sistemą, savo techniniais parametrais
atitinkančią ES valstybių lygį, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai. Šiuo
projektu siekiama 1 priemonės uždavinių: tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatvėse, didinti eismo saugą ir
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Projektas siejasi su Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės
gerinimas ir žalos aplinkai prevencija” tikslais ir uždaviniais, nes įgyvendinus projektą sumažės triukšmo
lygis, dulkėtumas ir kita tarša. Taip pat siejasi su BPD 3 prioriteto „gamybos sektoriaus plėtra“ remiamomis
veiklomis, nes atsiras didesnės galimybės verslui, turizmui, judėjimo laisvei.
Projekto tikslai – rekonstruoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius ir tokiu būdu
pagerinti visų Panevėžio rajono seniūnijų gyventojų susisiekimo su rajono ir regiono centru Panevėžiu
sąlygas; skatinti teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą, gyventojų susisiekimą su žemės ūkio,
verslo ir pramonės bei administraciniais centrais; didinti rajono patrauklumą užsienio ir vidaus
investicijoms; plėtoti verslo infrastruktūrą; skatinti verslumą, išnaudojant turimą bazę ir privalumus.
Bendrasis projekto uždavinys - pagerinti Panevėžio rajono susisiekimą automobilių keliais,
rekonstruojant vietinės reikšmės žvyruotus kelius ir gatves bei atnaujinti kelio ženklus.
Specifiniai uždaviniai: išasfaltuoti 8,38 km žvyrkelių įrengiant asfalto dangą, sutvarkyti senus ir pastatyti
naujus kelio ženklus, sutvarkyti kelių sankasas ir vandens nubėgimo griovius, atlikti projekto viešinimą.

Bendra projekto vertė
Paramos suma

3 529 741,32 Lt
3 529 741,32 Lt

Iš Europos regioninės plėtros fondo
Iš valstybės biudžeto
Projekto pradžia: 2005 01 01
Projekto pabaiga: 2007 06 30

2647305,99 Lt
882435,33 Lt

Projekto rezultatai nurodomi lentelėje
Rodiklio pavadinimas

Išasfaltuoti žvyruoti keliai ir gatvės tame tarpe:
Molainiai-2 kaimo Sodžiaus gatvę
Gustonių kaimo Auriliškio gatvę
Krekenavos miestelio Laisvės gatvės šaligatvį
kelias iš Piniavos į Miškininkų gyvenvietę
Liūdynės kaimo Ramiąją gatvę
Dembavos gyvenvietės Savanorių gatvę
Uliūnų gyvenvietės Kalnelių gatvę
Kelią Mikėnai – Plačkelis - Poežeris
Nevėžio kaimo Pamiškės gatvę
Upytės kaimo Upytės gatvę

Matavimo
vienetas

Laukiamas
rezultatas

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

8.38
0.57
0.70
0.80
0.70
0.44
0.53
0.40
3.20
0.64
0.40

Projekto vadovas – Albertas Činikas, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus
vedėjas
Projekto Vyr. finansininkė – Aušra Bundzinskienė, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vyresn.buhalterė
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą – Juozas Palionis; Panevėžio rajono savivaldybės Vietinio ūkio
skyriaus vyr.specialistas

