PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

PROJEKTAS „BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS
APLINKOS GERINIMAS VADOKLIŲ MIESTELYJE, PANEVĖŽIO RAJONE“
2011 m. birželio 27 d. pasirašyta projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos gerinimas Vadoklių miestelyje, Panevėžio rajone“ finansavimo ir
administravimo sutartis. Projektui skirta 1.291.969 Lt ES struktūrinių fondų parama, 104.755 Lt
savo indėliu prie projekto tinkamų išlaidų apmokėjimo prisideda Projekto vykdytojas - Panevėžio
rajono savivaldybės administracija. Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“.
Projekto tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo bei kompleksiškai sutvarkyti
Vadoklių miestelio centrinę dalį ir pagerinti jos infrastruktūrą.
Projektas inicijuotas todėl, kad Vadoklių miestelyje ypač prasta šaligatvių būklė, nėra vietos
renginių organizavimui, nepakankamas viešųjų erdvių apšvietimas, viešąsias paslaugas teikiančių
ir bendruomeninę veiklą skatinančių pastatų būklė neatitinka visuomeninių standartų, neestetiškai
atrodo, nepritaikyta specialiųjų poreikių asmenims.
Projekto įgyvendinimu siekiama kompleksiškai išspęsti šias problemas – pagerinti
bendruomeninę infrastruktūrą, gyvenamąją aplinką ir kartu didinti gyventojų saugumą, sudaryti
sąlygas vystyti kultūrinę, bendruomeninę, ūkinę veiklą. Vadoklių miestelio centrinėje aikštėje
numatoma įrengti teritorijos apšvietimo sistemą, pėsčiųjų takus bei šaligatvius, veją, suoliukus,
gėlynus, vasaros estradą, vaikų žaidimo aikštelę, autobusų stotelės paviljoną, autotransporto
stovėjimo aikštelę, atlikti paminklo partizanams remontą. Iš projekto lėšų taip pat planuojama
atlikti seni nijos pastato paprast j remont , pėsčiųjų takelių remontą bažnyčios teritorijoje bei
pakeisti Ramygalos g. šaligatvių atkarpų dangą trinkelėmis.
Projekto tikslinė grupė – Vadoklių miestelio gyventojai, tačiau papildomos naudos iš
projekto įgyvendinimo gaus ir kiti Panevėžio rajono gyventojai bei miestelio svečiai. Tikimasi, kad
projektas kurs pridėtinę vertę: padidės miestelio patrauklumas, kursis nauji meno mėgėjų
kolektyvai, pagerės Vadoklių turistinis įvaizdis.
Projektas prisideda prie 2009-2015 m. Panevėžio rajono plėtros strateginio plano 3.1.1.17
priemonės „Kaimo vietovių viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo.
Daugiau informacijos apie projektą:
Projekto vadovas Saulis Glinskis, Architektūros skyriaus vedėjas,
tel. (8 45) 582 928, el. p. saulius.glinskis@panrs.lt

