PROJEKTAS „GYVENIMO KOKYBĖS IR APLINKOS GERINIMAS VELŽYJE,
PANEVĖŽIO RAJONE“
2018 m. kovo 9 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Gyvenimo
kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone“, įgyvendinamo pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“,
finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.
Projektui vykdyti skiriama 812 tūkst. Eur Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės
biudžeto lėšų, o Projekto vykdytojas prie projekto veiklų įgyvendinimo prisideda 66 tūkst. Eur.
Projektas inicijuotas norint padidinti Velžio kaimo gyventojų užimtumą bei gyvenamosios
aplinkos patrauklumą, sudaryti sąlygas verslo plėtojimui sukuriant patrauklias laisvalaikio erdves,
kokybišką ir saugią viešąją infrastruktūrą.
Panevėžio rajono savivaldybės administracija, siekdama, kad projekto metu vykdomas Velžio
kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas kaip galima labiau pateisintų čia gyvenančiųjų poreikius, 2017 m.
kovo – birželio mėn. organizavo viešuosius aptarimus su Velžio kaimo gyventojais. Šių susitikimų
metu išsakytas idėjas, lūkesčius bei pageidavimus apibendrino Lietuvos architektų sąjungos
Panevėžio skyriaus architektai ir paruošė Velžio kaimo viešųjų erdvių sukūrimo projektinių
pasiūlymų viziją. Remiantis šia vizija 2017 m. gruodžio mėn. UAB „Atamis“ parengė techninį
projektą.
Projekto veiklas pagal viziją ir techninį projektą numatyta įgyvendinti šešiose Velžio kaimo
viešosiose erdvėse: dviejuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, erdvėje prie gimnazijos, Šviesos
aikštėje ir dviejose erdvėse prie renovuotų daugiabučių namų:
– prie Nevėžio upės (mažajame ir didžiajame paplūdimyje) numatoma įrengti pėsčiųjų
takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus, persirengimo kabinas, laužavietes, tinklinio
aikštelę, atvirą vietą renginiams, prieplauką, prekybos renginių metu vietas, atnaujinti privažiavimą
prie didžiojo paplūdimio bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę;
– prie gimnazijos planuojama įrengti sporto zoną: riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelę,
universalią mini futbolo, rankinio, teniso aikštelę, stoginę su lauko baldais, o taip pat pėsčiųjų takus,
mažosios architektūros elementus, lietaus nuotekų ir apšvietimo inžinerinius tinklus;
– Šviesos aikštėje suplanuota įrengti aikštės dangą, pėsčiųjų takus, apšvietimą, aktyvaus
poilsio zoną, mažosios architektūros elementus, sutvarkyti želdinius;
– dviejose viešosiose erdvėse prie daugiabučių namų numatyta įrengti vaikų žaidimų ir
krepšinio aikšteles, pėsčiųjų takus.
Visas šias projekto veiklas planuojama baigti iki 2019 m. gruodžio mėn. ir tikimasi, kad
sutvarkius viešąsias erdves Velžio kaimo gyventojai bei svečiai naudosis tvarkinga, saugia
gyvenamąja aplinka, atnaujintos kaimo erdvės taps naujais traukos centrais, o bendruomenė –
aktyvesnė, socialiai atviresnė. Kartu palankesnė taps ir investicinė aplinka, prisidedanti prie
ekonominio kaimo vystymosi skatinimo, gyvenimo kokybės bei aplinkos gerinimo.

