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Projekto aprašymas
Pakruojo miesto centre yra senosios gaisrin÷s pastatas (adresas Laisv÷s a. 10, Pakruojis).
Gaisrin÷s pastatas mūrinis, pastatytas 1928 m. Bendras plotas 171 kv. m. Gaisrin÷s pastatas –
nekilnojamasis kultūros paveldo objektas, įtrauktas į Kultūros vertybių registrą ir saugomas Lietuvos
Respublikos valstyb÷s kaip nekilnojamasis kultūros paveldo objektas (unikalus objekto kodas 30734).
Šiuo metu gaisrin÷s patalpos n÷ra naudojamos.
Siekiant išsaugoti senosios gaisrin÷s pastatą, atskleisti vertingąsias šio kultūros paveldo
objekto savybes, sudaryti prielaidas lankytojų srauto pritraukimui į Pakruojo miesto centrą, taip
padidinant Lietuvos gyventojų ir turistų susidom÷jimą kultūros paveldu, planuojama atlikti vidaus ir
išor÷s darbus ir pritaikyti patalpas viešosioms ir kultūros reikm÷ms įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą.
Sutvarkytose gaisrin÷s patalpose bus demonstruojamas kinas, įkurtos menininkų kūrybin÷s dirbtuv÷s,
vyks edukaciniai užsi÷mimai, vyks profesionalių menininkų konsultacijos, susitikimai su visuomene,
kūrybiniai vakarai, sistemingai būtų pristatomos meno parodos, veiks interaktyvios ekspozicijos
susijusios su gaisrininkų veikla ir istorija bei bus pristatomi plenerų metu dovanoti paveikslai, juos
apibūdinant menotyrininkams, veiks menininkų buvein÷, bus perkelta vitražo pradininko Lietuvoje,
marionečių kūr÷jo, scenografo, dailininko kraštiečio S. Ušinsko ekspozicija, bus organizuojami
kameriniai koncertai, veiks dail÷s reikmenų kioskelis. Pastato bokšte bus įrengta apžvalgos aikštel÷.
Restauruotas pastatas pagyvins Pakruojo miestą, pritrauks didesnį lankytojų ir miesto svečių skaičių.
Projektu siekiami rezultatai: pritaikytas viešosioms ir kultūros reikm÷ms kultūros paveldo
objektas, kuriame planuojama, kad per metus apsilankys 5380 lankytojų. Projekto tikslin÷s grup÷s yra
Pakruojo rajono gyventojai, Šiaulių regiono gyventojai, Lietuvos gyventojai, užsienio turistai.
Įgyvendinus projektą bus pritaikytas viešosioms ir kultūros reikm÷ms kultūros paveldo
objektas, pager÷s Pakruojo rajono savivaldyb÷s bei Pakruojo rajono įvaizdis, išaugs vietos bendruomenių
pasitik÷jimas ir pasitenkinimas vietos valdžios institucijomis, padid÷s vietos gyventojų viešosios
(bendruomenin÷s, laisvalaikio) bei kultūrin÷s veiklos galimyb÷s, atsiras daugiau lankomų objektų
Pakruojo mieste, rajoną ir miestą lankantiems turistams, Pakruojo gaisrin÷s pastato lankymas bus
įtrauktas į turistinius maršrutus, padid÷s kultūrinis sąmoningumas, padid÷s investicin÷s aplinkos
patrauklumas vietos verslininkams.
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