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Projekto aprašymas
Projekto įgyvendinimo metu Pakruojo mieste planuojama modernizuoti J. Basanavičiaus gatvę. Ši
gatv÷ yra svarbi susisiekimui su miesto centru, kitomis gatv÷mis, tarnauja kaip privažiavimas prie
visuomeninių objektų. Pakruojo miesto J. Basanavičiaus g. priskiriama C2 kategorijai – aptarnaujančioms
miesto gatv÷ms. J. Basanavičiaus g. registruoti septyni ūkio subjektai. Šioje gatv÷je įsikūręs Pakruojo
rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, Pakruojo greitosios medicinos pagalbos skyrius, "Euro
vaistin÷", sankirtoje su V. Kudirkos g., įsikūręs Pakruojo rajono policijos komisariatas.
J. Basanavičiaus g. asfalto dangoje matyti pažeidimai: skilimai, dangos deformacijos, duob÷s,
kuriose kaupiasi vanduo, skverbiasi augmenija, gatv÷ nepastovaus pločio, neišspręstas paviršinio ir
gruntinio vandens nutek÷jimas, nesuformuoti skersiniai nuolydžiai, gatv÷s bortai susid÷v÷ję, šaligatviai
yra įrengti abiejose gatv÷s pus÷se su apsaugin÷mis juostomis. Automobilių stov÷jimas leidžiamas visoje
J. Basanavičiaus g. šiaurin÷je dalyje. Atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo g. iki poliklinikos J. Basanavičiaus
g. įrengti nauji šviestuvai. Atkarpoje nuo poliklinikos iki L. Giros g. šviestuvai yra seno tipo, įrengti ant
elektros stulpų vienoje gatv÷s pus÷je.
Pagrindin÷ projektu sprendžiama problema yra – gerų susisiekimo techninių parametrų trūkumas
J. Basanavičiaus gatv÷je Pakruojo mieste.
Projektas atitinka 2014-2020 metų Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugs÷jo 10 d. įsakymu Nr. 1V-715
„D÷l Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, 1 tikslo „Padidinti Šiaulių
regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms“
1.3. uždavinio „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas“
1.3.11v veiksmą „Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatv÷s modernizavimas“, kurį numatoma įgyvendinti
sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Pakruojo miesto tikslin÷s teritorijos socialines, ekonomines,
demografines, aplinkos būkl÷s, klimato kaitos problemas. Tobulinant Pakruojo miesto susisiekimo
sistemą ir pl÷tojant kelių infrastruktūrą, tiesiogiai daroma įtaka Pakruojo miesto ir viso Šiaulių regiono
socialiniam ekonominiam gyvenimui, užtikrinama gyvenimo kokyb÷, sprendžiamos ekologin÷s, didelio
avaringumo problemos. Susisiekimo sistemos vystymas yra neatskiriama viso Pakruojo miesto darniosios
pl÷tros dalis, užtikrinanti atskirų miesto teritorijų gyventojų poreikius ir kompleksinę pl÷trą, didinanti
patrauklumą ir investicijų pritraukimą darbo vietų kūrimui ir socialin÷s infrastruktūros pl÷trai.
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatv÷ (0,330 km),
pagerintos socialinio, ekonominio gyvenimo sąlygos (verslo sąlygos, darbo vietų pasiekiamumas bei bus
prisidedama prie naujų darbo vietų kūrimo skatinimo), užtikrinta gyvenimo kokyb÷, sprendžiant
ekologines problemas tikslin÷je teritorijoje (Pakruojo mieste).
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