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Projekto aprašymas
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti p÷sčiųjų dviračių takus L. Giros gatv÷je Pakruojo
mieste. L. Giros gatv÷ yra svarbi susisiekimui su miestu, kitomis gatv÷mis, tarnauja kaip privažiavimas
prie Pakruojo ligonin÷s, atviro jaunimo centro, teniso kortų, atviros krepšinio aikštel÷s. L. Giros gatv÷je
dešin÷je pus÷je esantis šaligatvis yra labai siauras, plytel÷s suskeld÷jusios, ištrup÷jusios, išsikilnojusios.

Šis šaligatvis yra per trumpas, jis baigiasi ties sklypu L. Giros g. 4, tačiau L. Giros g. 6A yra
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bendrabutis, L. Giros g. 8 – daugiabutis gyvenamasis namas.
Moksleiviai ir daugiabučio namo gyventojai pasibaigus šaligatviui yra priversti eiti važiuojamąja kelio
dalimi. L. Giros gatv÷s kair÷je pus÷je yra įsikūrusi Pakruojo ligonin÷. Šaligatvis esantis šalia ligonin÷s yra
labai aukštais bortais, n÷ra pritaikytas jud÷jimui bet kokiomis ratin÷mis transporto priemon÷mis
(dviračiais, vežim÷liais, riedučiais ar pan.), tod÷l gyventojams juo sunku patekti ar pristatyti ligonius į
ligoninę. L. Giros gatve Jovarų kaimo gyventojai vyksta į darbus, vaikai eina į Pakruojo „Atžalyno“
gimnaziją, Pakruojo miesto ir aplinkinių kaimelių gyventojai ja patenka į ligoninę, lanko atvirą jaunimo
centrą, atvyksta sportuoti teniso kortuose ar atviroje krepšinio aikštel÷je, tod÷l tai yra svarbus traukos
centras gyventojams.
L. Giros g. prasideda nuo Pakruojo miesto S. Dariaus ir S. Gir÷no gatv÷s, pasibaigia sankryžoje su
P. Cvirkos gatve, kuri jungia Pakruojo miestą su Jovarų kaimu. 2016 metais Pakruojo rajono savivaldyb÷
įreng÷ p÷sčiųjų ir dviračių taką S. Dariaus ir S. Gir÷no gatv÷s atkarpoje nuo sankryžos su L. Giros g. iki
Šiaulių gatv÷s. Šiaulių gatv÷je jau yra įrengtas p÷sčiųjų ir dviračių takas iki Linksmučių kaime esančių
Pakruojo miesto civilinių kapinių, taigi įrengus p÷sčiųjų ir dviračių taką L. Giros gatv÷je būtų sukurta
vientisa dviračių tinklo sistema jungianti Jovarų kaimą, Pakruojo miestą, Sigut÷nų ir Linksmučių kaimus.
Skatinat darnią Pakruojo miesto pl÷trą, didinant susisiekimo infrastruktūros patrauklumą esamiems
verslams bei potencialiems investuotojams bei sprendžiant patogaus susisiekimo problemas mieste, reikia
įrengti p÷sčiųjų ir dviračių takus Pakruojo miesto L. Giros g. bei tokiu būdu pagerinti socialinio,
ekonominio gyvenimo sąlygas (verslo sąlygas, darbo vietų pasiekiamumą bei prisid÷ti prie naujų darbo
vietų kūrimo skatinimo), užtikrinti gyvenimo kokybę, sprendžiant ekologines problemas.
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