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

Vienyb÷s aikšt÷ Pakruojyje – ir bendruomenei, ir verslui

Projekto pavadinimas:

Projekto kodas:
Finansavimo šaltiniai
Veiksmų programos prioritetas:

Pakruojo m. Vienyb÷s aikšt÷s, prieigų prie jos
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo
poreikiams
07.1.1-CPVA-R-905-61-0002
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų
(Europos regionin÷s pl÷tros fondo l÷šų)
Kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje

Veiksmų programos prioriteto
priemon÷:
Projekto vykdytojas:

Mietų kompleksin÷ pl÷tra

Projekto būsena:

Įgyvendinamas

Paramos sutarties numeris

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0002

Paramos sutarties pasirašymo
data
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:

2017 m. spalio 3 d.

Bendra projekto vert÷:

Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija

veiklų pradžia:

2015-12-21

veiklų pabaiga:

2019-04-30

743 598,03
Projektui skirtas
finansavimas:
ES dalis:
valstyb÷s biudžeto
l÷šos:
Savivaldyb÷s
dalis:
tinkamos
finansuoti l÷šos:
netinkamos
finansuoti l÷šos:

662 304,37
608 604,02
53 700,35
81 293,66
53 700,36
27 593,30

Projekto aprašymas
Vidaus reikalų ministerija skyr÷ finansavimą kompleksiniam Pakruojo miesto viešosios
infrastruktūros centrin÷je miesto dalyje modernizavimui. Atnaujinus šią viešąją miesto erdvę, bus
sudarytos geresn÷s sąlygos verslo pl÷tojimui, atsiras naujų paskatų bendruomenin÷ms iniciatyvoms.
Vienyb÷s aikšt÷ ir jos prieigos Pakruojyje yra viena pagrindinių šio miesto urbanistin÷s
struktūros elementų. Aikšt÷ šiame mieste gal÷tų būti ir viešuoju traukos centru, tačiau d÷l
nusid÷v÷jusios, prastos fizin÷s būkl÷s, nereprezentatyvios išvaizdos yra nepatraukli bendruomen÷s
veiklai, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, neskatina paslaugų sektoriaus kūrimosi ir pl÷tros.
Siekdama pagerinti gyvenimo Pakruojo mieste kokybę ir aplinką verslui, Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracija inicijavo projektą ,,Pakruojo m. Vienyb÷s aikšt÷s, prieigų prie jos
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“.
Įgyvendinant projektą bus pakeista nesaugi aikšt÷s ir jos prieigų danga, sutvarkytas aikšt÷s
apželdinimas (panaikinta dalis augalų, juos pakeičiant naujais), renovuoti aikšt÷s apšvietimo tinklai,
atnaujinta mažoji architektūra, įrengta lietaus nuotekų nuvedimo sistema bei įrengtas fontanas.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta Vienyb÷s aikšt÷s ir jos prieigų viešoji infrastruktūra taps
reprezentatyvesn÷, funkcionalesn÷ ir patrauklesn÷ miesto ir rajono gyventojams bei svečiams,
prisid÷s prie bendro Pakruojo miesto bendruomenin÷s infrastruktūros pagerinimo ir miesto
įvaizdžio kūrimo bei sudarys prielaidas padidinti miesto investicinį patrauklumą.
Rangos darbus vykdo AB „Pakruojo arka“.

Daugiau informacijos: Lilija Savickien÷, Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Strategin÷s
pl÷tros ir statybos skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio vyriausioji specialist÷, 8 421 69097, el.
paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt

