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centas prie cento

SUTVARKYTA VENTOS UPĖS VIEŠOJI ERDVĖ TAPS KURŠĖNŲ MIESTO PUOŠMENA
Jau artimiausiu laiku, įgyvendinamo projekto metu, Kuršėnuose prasidės darbai, kurie
ypač padidins miesto patrauklumą – bus įrengta nauja Ventos
upės viešoji erdvė ir pastatytas
pėsčiųjų-dviračių tiltas. Naujasis
statinys trauks ne tik originalia
išvaizda, bet ir interaktyvaus ir
išmanaus tilto sprendimais.
Šiaulių rajono savivaldybei įgyvendinant projektą „Ventos upės
viešosios erdvės Kuršėnų mieste
įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“
(iš dalies finansuojamą iš Europos
regioninės plėtros fondo) Ventos
upės dešiniojo kranto teritorijoje
bus įrengti ne tik pėsčiųjų takai,
vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai, prieplauka, maudykla,
lauko terasa bei sutvarkyta žalioji
zona, bet ir pastatytas pėsčiųjų ir
dviračių tiltas.
Naujuoju tiltu – nuo centrinės
miesto dalies (L. Ivinskio aikštės) iki
Kuršėnų dvaro parko – bus galima
patogiai pasiekti Kuršėnų kultūros
centrą, mokyklą, bei parką, kuriame vyksta masiniai renginiai ir
šventės. Projekto vadovas Alvydas
Žirgulis, Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, džiaugiasi, kad
„statomas tiltas taps nauju traukos
centru prisidedančiu prie miesto
viešosios erdvės modernizavimo
pritraukiant papildomus lankytojų srautus, padidinant paklausą
vietos verslininkams ir naujoms
investicijoms, pagerės gyventojų

Suprojektuoto pėsčiųjų-dviračių tilto per Ventos upę fragmentas.

mobilumas“.
Tiltas trauks ne tik norinčius pasimėgauti ramiais pasivaikščiojimais,
bet ir išmaniųjų technologijų naudotojus. Vienoje iš tilto aikštelių
bus įrengta multifunkcinė stotelė, kurioje sumontuotas įrenginys saulės energiją verčiantis oru,
energija, bendravimu ir saugumu.
Šiuos technologinius sprendimus
paaiškino architektė, UAB „Atamis“
padalinio vadovė, Ieva Puidokaitė:
„Išmanusis įrenginys, veikiantis su
saulės baterijomis, leis naudotis
Wi-Fi bevielio interneto prieiga,
įkrauti mobilųjį telefoną, pasiklausyti mėgstamos muzikos, o aktyviesiems tilto lankytojams prisipūsti
dviračio padangą. Be to, veiks SOS
pagalbos mygtukas“.
Keliaujant tiltu nuo parko pusės
bus galima gėrėtis panoraminiu
miesto vaizdu ir matoma Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia, tilto šonuose
– upės slėniu ir senvagėmis, o einant link Kuršėnų dvaro sodybos
– atsivers medžių masyvo upės
šlaite vaizdas. Vaizdingasis tiltas

trauks ir vestuvininkus, kurie galės
ne tik įamžinti šventines akimirkas,
bet ir kabinti tradicines spynas ant
sumontuotos plieninės konstrukcijos. Tilto unikalumą pabrėš ir ant jo
pastatyti du lauko muzikos instrumentai – septynių varpų komplektas bei „Varpelių medis“.
Sumontuotas virvinio tinklo gultas virš angos tilto perdangoje vilios
norinčius atsipalaiduoti ir atsipūsti.
Nepamiršti liks ir žvejai – kitoje 6 m
pločio aikštelėje bus įrengta vieta
žvejybai su šalia esančiais suoliukais poilsiui.
Naujai įrengta Ventos upės pakrantės erdvė neabejotinai taps
viena iš labiausiai lankomų vietų
kuršėniečiams ir atvykstantiems
svečiams, išsiskirianti originalia
išvaizda ir technologiniais sprendimais ne tik Šiaulių regiono, bet
ir visos Lietuvos kontekste.
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