Projekto pavadinimas: „Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvaţiavimo kelio – Citavičiaus g.
rekonstrukcija (darbai)“
Projekto kodas: VP2-4.4-SM-02-R-61-020
Projekto finansavimas:
Bendra projekto vertė – 2 551 357,56 Lt
ES lėšos (Struktūrinių fondų lėšos) – 2 168 653,93 Lt
Lietuvos valstybės biudţeto lėšos – 267 892,54 Lt
Kelmės rajono savivaldybės biudţeto lėšos – 114 811,09 Lt
Projekto pradžia – 2011 m. birţelio 10 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. balandţio 30 d.
Projekto tikslas – modernizuoti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Tytuvėnų mieste.
Projekto uţdavinys: atlikti Kelmės rajono Tytuvėnų miesto apvaţiavimo kelio – Citavičiaus gatvės
rekonstrukciją. Šiuo metu Citavičiaus gatve eismas neintensyvus dėl gatvės techninės būklės: yra
ţvyro danga, po smarkaus lietaus ar polaidţio metu yra išplaunamas kelias. Vaţiuojant blogos
būklės gatve yra gadinamos transporto priemonės, todėl reikalingos papildomos išlaidos jų
remontui. Dėl maţesnio greičio blogos būklės gatvėje vaţiuodami gatve gyventojai uţtrunka
daugiau laiko, kelionė nėra komfortiška. Citavičiaus gatvės danga yra ţvyras, kuriam išdţiūvus
pravaţiuojamas transportas sukelia dulkes, kurios nusėda ant gyvenamųjų namų, darţų, gėlynų,
vaismedţių, tai sukelia nepatogumų gyventojams, grėsmę jų saugumui bei sveikatai.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti sekantys rodikliai:
Rekonstravus apvaţiavimo kelią – Citavičiaus gatvę, Tytuvėnų mieste, Kelmės rajone bus
rekonstruotas 1,419 km ilgio gatvės ruoţas, įrengtos 2 eismo juostos (po 6 m.), kairėje kelio pusėje
įrengtas 1,5 m pločio trinkelių dangos šaligatvis. Šaligatvio trinkelių dangos ilgis – 1385 m.
Dešinėje kelio pusėje bus įrengtas 1,5 m pločio asfalto dangos pėsčiųjų dviračių takas, kurio ilgis –
1431 m. Bus įrengtas gatvės apšvietimas, sutvarkytos nuovaţos ir sankryţos, išspręstas lietaus
vandens nuvedimas nuo gatvės, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Įgyvendinus projektą
pagerės eismo sąlygos ir Tytuvėnų mieste, nes planuojama kad 30 procentų eismo intensyvumo
esančio Ţemaitės ir Šiluvos gatvėse persikeltų į Citavičiaus gatvę. Rekonstruojamos atkarpos ilgis –
1,419 km., o sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas 40,0 (procentų).
Projekto valdymas: uţ projekto įgyvendinimą bus atsakinga pareiškėja – Kelmės rajono
savivaldybės administracija.
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