PROJEKTAS „PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS SEN. MITRIŪNŲ IR
ŽIBARTONIŲ K. V. ŽIBARTONIŲ II TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, TILTO
PER LOKAUŠOS UPĘ, GRIOVIŲ IR PRALAIDŲ REKONSTRAVIMAS“
Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2020 m. kovo 23 d. pasirašė projekto „Panevėžio
rajono Krekenavos sen. Mitriūnų ir Žibartonių k. v. Žibartonių II tvenkinio hidrotechnikos statinių, tilto
per Lokaušos upę, griovių ir pralaidų rekonstravimas“ įgyvendinimo sutartį su Nacionaline mokėjimo
agentūra. Bendra projekto vertė – 375 000,00 Eur, iš jų 255 000,00 Eur – Europos ir žemės ūkio fondo
lėšos, 45 000,00 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 75 000,00 Eur – Panevėžio rajono savivaldybės
įnašas.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Projekto tikslas – atnaujinti susidėvėjusį, blogos techninės būklės hidrotechninį statinį – tvenkinį
ir tiltą, kad būtų užtikrinamas aplinkinių ūkio subjektų bei gyventojų saugumas, aplinkos ir kraštovaizdžio
išsaugojimas bei palankių žemės ir miškų ūkio plėtros sąlygų pagerinimas Panevėžio rajone.
Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Įgyvendinant projektą numatyta rekonstruoti 1976 m. įrengtą, o šiuo metu deformacijų paveiktą
Žibartonių II tvenkinio užtvanką, esančią apie 35 km į pietvakarius nuo Panevėžio, bei rekonstruoti tiltą
per Lokaušos upę, kurio būklė vis blogėja ir yra artima avarinei būklei. Siekiant atstatyti gerą tvenkinio
hidrotechninio statinio būklę, pagal atliktus tyrinėjimus planuojama rekonstruoti pažeistus betoninius
paviršius, naujai įrengti šachtos tarnybinį tiltelį, įrengti naujus metalinius turėklus, rekonstruoti uždorius
ir sraigtinius keltuvus, užtvankos viršutiniame ir žemutiniame šlaite pakeisti suardytas gelžbetonines
plokštes ir atlikti kitus būtinus darbus.
Siekiant atstatyti tilto gerą techninę būklę ir taip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios
plėtros Panevėžio rajone, planuojama įrengti patiltės upės šlaitų ir dugno tvirtinimus, užtaisyti plyšius tarp
atraminių plokščių, įrengti tilto hidroizoliaciją, įrengti tilto turėklus šalitiltėse ir atlikti kitus būtinus
darbus.
Rekonstravus hidrotechninį statinį ir tiltą užtikrinamas infrastruktūros ilgaamžiškumas, tai
prisidės prie gamtinės aplinkos išsaugojimo bei turės teigiamos įtakos klimato kaitos švelninimui
Panevėžio rajone.
Tikimasi, kad įgyvendinus planuojamą projektą, t. y. rekonstravus Žibartonių II tvenkinio
užtvanką ir tiltą per Lokaušos upę, projekto veiklų naudą pajus Žibartonių kaimo gyventojai, kurių
2019 m. liepos mėn. duomenimis yra 494 asmenys, taip pat aplinkinių kaimų gyventojai.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovas Antanas Berežanskis,
tel.: (8 45) 58 29 08, 8 610 05 135.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija

