VIETINIŲ KELIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ IR EISMO SAUGUMO GERINIMAS
PANEVĖŽIO RAJONE
2017 m. gruodžio 18 d. Transporto investicijų direkcija ir Panevėžio rajono savivaldybės
administracija pasirašė projekto „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugumo
gerinimas Panevėžio rajone“ (toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutartį.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. rugpjūčio 9 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. vasario 28 d.
Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriamas iki 1 390 917 Eur finansavimas. Iš jų:
Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos – 1 182 279 Eur, Savivaldybės
biudžeto lėšos – 208 638 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas – projektu siekiama pagerinti Panevėžio rajono Paliūniškio,
Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velželio, Vyčių kaimų ir Krekenavos
miestelio gyventojų susisiekimą su rajono centrais bei miestais.
Projekto uždavinys – įrengti eismo saugumą gerinančias priemones rekonstruojant
Panevėžio r. vietinės reikšmės kelius (gatves): Karsakiškio sen. Paliūniškio k. Liekupio g. dalį,
Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Kęstučio g., Naujamiesčio sen. Mickiemės k. Mickiemės g.,
Paįstrio sen. Skaistgirių k. Sodų g. ir Saulės g., Panevėžio sen. Molainių k. Žaliąją g. ir
Bernatonių k. Trako g., Ramygalos sen. Pašilių II k. Šilo g. dalį, Velžio sen. Velželio k. Paupio
g. ir Vyčių k. Savanorių g. dalį bei Kęstučio g.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“
06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.
Pagrindiniai įgyvendinamo projekto uždaviniai – užtikrinti vietiniams kaimų ir
miestelio gyventojams, kuriems skirtas šis projektas, patogias susisiekimo sąlygas, pagerinant
saugų eismą.
Projekto tikslinės grupės – projekto investicijos skirtos viešajai transporto
infrastruktūrai, pritaikytai naudotis visų visuomenės grupių atstovams.
Laukiami projekto rezultatai – rekonstruoti Panevėžio rajono vietinės reikšmės keliai
(gatvės).
Viešųjų pirkimų būdu nustatytas rangovas – rekonstravimo darbus atlieka AB
„PANEVĖŽIO KELIAI“ (Panevėžio sen. Bernatonių k. Trako g., Velžio sen. Velželio k. Paupio

g., Vyčių k. Savanorių g. bei Kęstučio g.), UAB „Pasvalio melioracija“ (Karsakiškio sen.
Paliūniškio k. Liekupio g. , Naujamiesčio sen. Mickiemės k. Mickiemės g., Paįstrio sen.
Skaistgirių k. Sodų g. ir Saulės g., Panevėžio sen. Molainių k. Žalioji g.), ir VĮ „Kelių priežiūra“
(Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Kęstučio g. ir Ramygalos sen. Pašilių II k. Šilo g.).
Projekto vadovas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Rimas Samkus, tel. (8 45) 58 29 63,
el. p. rimas.samkus@panrs.lt.
Projekto interaktyvų žemėlapį galite rasti čia.
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