Finansuojamas iš Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų (Europos regionin÷s pl÷tros
fondo) l÷šų

Pokyčiai Linkuvoje: reali ekonomin÷ ir socialin÷ nauda

Projekto pavadinimas:

Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir pl÷tra

Projekto kodas:

08.2.1-CPVA-R-908-61-0004

Finansavimo šaltiniai

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų
(Europos regionin÷s pl÷tros fondo l÷šų)
Kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje

Veiksmų programos prioritetas:
Veiksmų programos prioriteto
priemon÷:
Projekto vykdytojas:

Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Projekto būsena:

Įgyvendinamas

Paramos sutarties numeris

Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0004

Paramos sutarties pasirašymo
data
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:

2017 m. vasario 14 d.

Bendra projekto vert÷:

Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija

veiklų pradžia:

2015-11-06

veiklų pabaiga:

2019-12-31

701 763,53
Projektui skirtas
finansavimas:
ES dalis:
valstyb÷s biudžeto
l÷šos:
Savivaldyb÷s
dalis:
tinkamos
finansuoti l÷šos:
netinkamos
finansuoti l÷šos:

649 131,26
596 499,00
52 632,27
52 632,27
52 632,27

Projekto aprašymas
Vidaus reikalų ministerija skyr÷ finansavimą viešiesiems traukos centrams Linkuvoje
atnaujinti ir išpl÷toti. Sutvarkius Linkuvoje viešąsias erdves, padid÷s vietos gyventoju bei
svec iu srautai ir teikiamu paslaugu apimtis - Linkuva pajus realia ekonomine ir socialinę
nauda .
Linkuviečių noras gyventi patrauklioje, saugioje, bendruomen÷s poreikius tenkinančioje
vietov÷je, o verslo subjektų poreikis kurti ir pl÷toti verslą patraukliame mieste dažnai pradingsta
pažvelgus į nepatrauklią, nusid÷v÷jusią, nepakankamai išvystytą bei šiuolaikinių bendruomen÷s
poreikių netenkinančią viešąją Linkuvos infrastruktūrą. Esama aplinkos būkl÷ daugeliu atvejų
nesudaro prielaidų Linkuvos gyventojams, svečiams bei vietos verslininkams didinti socialinį ir
ekonominį aktyvumą, nes mieste n÷ra sukurta atvirų, prieinamų ir saugių erdvių, tinkamų
bendruomen÷s susibūrimams, švent÷ms ir kultūriniams renginiams, trūksta kokybiškos, atviros ir
prieinamos sporto infrastruktūros.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija inicijavo projektą „Linkuvos m. kompleksiškas
atnaujinimas ir pl÷tra“ (toliau – Projektas), kurio įgyvendinimo metu bus atlikti šie viešosios
infrastruktūros atnaujinimo darbai:
• rekonstruotas Linkuvos miesto viešasis tualetas (pastato apšiltinimas, vidaus ir išor÷s
buitinių tinklų įrengimas, vidaus ir išor÷s vandentiekio tinklų įrengimas, vidaus ir išor÷s elektros
tinklų įrengimas, šildymo ir v÷dinimo sistemos įrengimas, pastato pritaikymas žmon÷ms su
negalia);
• įrengti p÷sčiųjų takai ir apšvietimas Linkuvos mieste: S. Dariaus ir S. Gir÷no gatv÷je,
Gimnazijos gatv÷je;
• įrengti šaligatviai ir apšvietimai Linkuvos mieste: Parko gatv÷je, Varpo gatv÷je,
Taikos gatv÷je;
• sutvarkyta teritorija prie Linkuvos gimnazijos (pakeista esama danga, pastatyta
stogin÷ dviračiams, pakeista susid÷v÷jusi mažoji architektūra į naują);
• sutvarkyta teritorija prie kultūros rūmų (pakeista esama danga, pastatyta scena su
stogu (stogin÷), pakeista susid÷v÷jusi mažoji architektūra į naują);
• prie daugiabučių pastatų Mūšos gatv÷je, prie Linkuvos gimnazijos stadiono Rudens
gatv÷je ir parke, Taikos gatv÷je įrengta vaikų žaidimo aikštel÷ ir lauko treniruoklių komplektas.
Įgyvendinus projektą, pager÷s miesto aplinka, išaugs renginių skaičius, tod÷l atsiras daugiau
sąlygų prekybai ir kitoms paslaugoms teikti. Kompleksiškai sutvarkyta ir atnaujinta centrin÷s
Linkuvos dalies viešoji infrastruktūra sudarys prielaidas naujų darbo vietų ir naujų verslo subjektų
atsiradimui, pritrauks papildomų materialinių investicijų į Linkuvos miestą.

Daugiau informacijos: Lilija Savickien÷, Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Strategin÷s
pl÷tros ir statybos skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio vyriausioji specialist÷, (8 421) 69 097,
el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt

