Sėkmingai įgyvendintas projektas „Plungės rajono kaimo vietovės ribose esančių Alsėdžių mstl.
Pušyno (PL0050), Kulių k. J. Tumo-Vaižganto (PL0360), Žemaičių Kalvarijos mstl. Sedos
(PL1413 )vietinės reikšmės gatvių su žvyro danga tvarkymas“
Plungės rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Plungės rajono
kaimo vietovės ribose esančių Alsėdžių mstl. Pušyno (PL0050), Kulių k. J. Tumo-Vaižganto
(PL0360), Žemaičių Kalvarijos mstl. Sedos (PL1413) vietinės reikšmės gatvių su žvyro danga
tvarkymas“.
Projekto tikslas – pagerinti Plungės rajono vietinės reikšmės kelių dangą; uždavinys tikslui pasiekti –
atlikti Pušyno g. Alsėdžių mstl., J. Tumo- Vaižganto g. Kulių k., ir Sedos g. Žemaičių Kalvarijos mstl.
kapitalinio remonto darbus. Projektas įgyvendintas 9 mėn. anksčiau, nei buvo planuota. Įsisavintos
paramos lėšos.

Bendra projekto vertė – 489 571,44 Eur;
SB lėšos – 321 882,72 Eur;
ES lėšos - 142 535,41 Eur;
LRVB lėšos – 25 153,31 Eur.
Gatvės buvo neasfaltuotos, padengtos žvyro danga. Bendras suremontuotų gatvių ilgis - 1 150
metrų, įrengta asfalto danga.
Alsėdžių mstl. Pušyno g. atkarpos ilgis - 619 metrų, plotis - 4,5 metro. Gatvė veda pro viešųjų
paslaugų teikimo vietą (Alsėdžių kapines). Visa atkarpa patenka į Alsėdžių gyvenvietės ribas (2011 m.
duomenimis – 896 gyv.).
Kulių k. J. Tumo-Vaižganto g. atkarpos ilgis - 385 metrai, plotis - 5 metrai. Gatvė jungiasi su
valstybinės reikšmės keliu Plungė - Vėžaičiai. Tai yra vienas iš trijų įvažiavimų į Kulių miestelį. Visa
atkarpa patenka į Kulių gyvenvietės ribas (2011 m. duomenimis – 625 gyv.).
Žemaičių Kalvarijos mstl. Sedos g. atkarpos ilgis - 146 metrai, plotis - 3,5 metro. Gatvė jungia
dvi asfaltuotas Sedos g. dalis. Visa atkarpa patenka į Žemaičių Kalvarijos gyvenvietės ribas (2011 m.
duomenimis – 696 gyv.).
Projekto tęstinumą ir gatvės priežiūrą užtikrins Plungės rajono savivaldybės administracija,
pavesdama atsakingoms įstaigoms prižiūrėti, tvarkyti ir remontuoti atnaujintas gatves. Nustatyta tvarka
projekto kontrolės laikotarpiu bus teikiama informacija ir užbaigto projekto ataskaitos.
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