EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LöŠOMIS
FINANSUOJAMAS PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ
PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINö EKONOMINö INFRASTRUKTŪRA“ VP2-4.4SM-02-R PRIEMONĘ „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS
MODERNIZAVIMAS IR PLöTRA“
PROJEKTAS „PLUNGöS RAJONO GATVIŲ IR KELIŲ PIRMOJO PRIORITETO

OBJEKTŲ REKONSTRUKCIJA (I ETAPAS)“
Projekto vykdytojas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto numeris

VP2-4.4-SM-02-R-81-009

Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

2010 m. geguž÷s 5 d. – 2011 m. birželio 30 d.
Panaudota
suma, Lt

Sutaupyta
suma, Lt

6.026.263,57

5.304.275,29

721.988,28

Valstyb÷s biudžeto l÷šos

744.420,80

655.234,01

89.186,79

2.

Pareišk÷jo ir partnerio (-ių) l÷šos

319.037,48

2.1.

Viešosios l÷šos

319.037,48

318.335,24

702,24

2.1.1

Valstybių biudžeto l÷šos

2.1.2

2.2.

Savivaldybių disponuojamos l÷šos
Kiti valstyb÷s l÷šų šaltiniai (Pvz. užimtumo
fondo, valstyb÷s įmonių l÷šos ir kt.)
Privačios l÷šos

2.2.1

Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas

1.

Skiriamas finansavimas

1.1.

ES struktūrinių fondų finansavimas

1.2.

2.1.3

Skirta suma,
Lt
6.770.684,37

0,00
319.037,48

0,00
318.335,24

702,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Nuosavos l÷šos

0,00

0,00

2.2.2

Kiti l÷šų šaltiniai

0,00

0,00

3.

Iš viso

7.089.721,85

6.277.844,54

811.877,31

Projekto tikslas – pl÷toti regionin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių) tinklą. Projekto įgyvendinimo vieta Plung÷s miesto ir Plung÷s rajono Babrungo ir Žlibinų seniūnijos. Projekto vykdymo rezultatas rekonstruota Meding÷nų, Liepų, Kuršių, Kaštonų, Paežerio gatv÷s Plung÷s mieste, Laukų gatv÷s
dalis (Babrungo gyvenviet÷je); kelio Žlibinai - Purvaičiai ruožas (Žlibinų seniūnijoje), įrengtas
p÷sčiųjų - dviratininkų takas Telšių gatv÷je, Plung÷s mieste.
Pagrindinis Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi siekis - pagal ekonominio ir socialinio
vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasiekti esamą Europos
Sąjungos vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti Europos Sąjungos leistinų normatyvų,
laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų.
Projekto tikslai atitinka darnaus vystymosi strategijoje iškeltus uždavinius, o veiklos pagerino
gyventojų gyvenimo kokybę ir skatina darnų vystymąsi ne tik vietiniu, bet ir regioniniu lygmeniu.
Išasfaltavus žvyrkelius, sumaž÷jo aplinkos tarša dulk÷mis. D÷l sumaž÷jusio dulk÷tumo pager÷jo
gyvenimo sąlygos žmon÷ms, sumaž÷jo aplinkos tarša, sutrump÷jo kelion÷s trukm÷, sumaž÷jo
avaringumas, pager÷jo verslo pl÷tojimo sąlygos. Projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos
socialin÷je, ekonomikos ir regionų vystymosi srityse.

Lygios galimyb÷s – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lyties
orientacijos, negalios, ras÷s ar etnin÷s priklausomyb÷s, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos
Respublikos tarptautin÷se sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų. Projekto įgyvendinimas
netur÷jo įtakos lygioms LR gyventojų galimyb÷ms, kadangi rekonstruotomis gatv÷mis ir keliais gali
naudotis ne tik Plung÷s rajono, bet ir visos Lietuvos gyventojai bei užsienio svečiai, nepriklausomai
nuo jų lyties, amžiaus, ras÷s ar religijos. Neįgaliesiems, kaip ir kitiems visuomen÷s nariams,
sudarytos tokios pačios naujai įrengtos infrastruktūros naudojimosi galimyb÷s. Jiems įrengtos
specialios šaligatvių nuožulnos (nuvažiavimui ir užvažiavimui). Rengiant projekto dokumentaciją,
pirkimus, jokių apribojimų ar diskriminavimo lyčių, tautiniu ar kitais aspektais nebuvo.
PAEŽERIO GATVö

KAŠTONŲ GATVö

LIEPŲ GATVö

Informaciją pareng÷
Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialist÷
Asta Stankuvien÷

