PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE
2013 m. rugsėjo 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tinklalapyje ir 2013 m. rugsėjo 18 d.
Žemaitijos gido tinklalapyje paskelbta aktuali informacija visuomenei apie Šiaulių rajono Gruzdžių ir
Kurtuvėnų miestelių centrinės aikštės rekonstrukcijas. Detalesnė informacija tinklalapiuose:
Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje: <http://www.siauliai-r.sav.lt/lit/KEICIASI-IRGRAZEJA-SIAULIU-RAJONO-MIESTELIAI/4933/1>
Žemaitijos gidas internatiniame tinklalapyje: <http://www.zemaitijosgidas.lt/lt/?cid=369&new_id=123033>
* * * * *
2013 m. lapkričio 11 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ Nr. 262 (6637) išspausdintas straipsnis
„Gruzdžių miestelio centrinės turgaus aikštės vizija taps realybe“:

Šiaulių rajono savivaldybės
administracija

Gruzdžių miestelio centrinės turgaus aikštės vizija taps realybe
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
įgyvendina
Gruzdžių
miestelio
erdvių,
urbanistinės
infrastruktūros
plėtros
ir
patrauklumo didinimo projektą „Gyvenamosios
aplinkos gerinimas Gruzdžių miestelyje:
miestelio aikštės rekonstrukcija“. Projektas
finansuojamas pagal 2007–2013 m. priemonę
„Prielaidų
spartesnei
ūkinės
veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
Šiam Projektui įgyvendinti skirta 2 299 035,4
litų finansinė parama iš Europos regioninio plėtros fondo ir valstybės biudžeto, Šiaulių rajono
savivaldybės indėlis – 186 408,28 litai. Projekto tikslas – modernizuoti viešąją poilsio, laisvalaikio,
kultūros infrastruktūrą – centrinę Gruzdžių miestelio aikštę ir sudaryti prielaidas Gruzdžių miestelio
gyventojų verslumo iniciatyvoms pasireikšti.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija
Vaičekauskienė džiaugėsi, kad po ilgų svarstymų ir diskusijų su Gruzdžių miestelio bendruomene
prieita vieningos nuomonės – būtina išsaugoti centrinės aikštės autentiškumą, atkurti vertingąsias
aikštės ir jos prieigų urbanistines savybes. Todėl nuspręsta tvarkyti centrinę miestelio aikštę ir jos
prieigas, pritaikius bendruomeninę infrastruktūrą besikuriančiam smulkiam verslui – sutvarkant
apšvietimą, šaligatvius, privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, viešąjį tualetą ir įrengiant mažosios
architektūros elementus. Visa tai lemia pagrindinę Projekto naudą Gruzdžių miestelio gyventojams,
nes moderni gyvenamoji, bendruomeninė aplinka bus pritaikyta besikuriančiam verslui plėtoti.
Gruzdžių miestelio aikštės su prieigomis modernizavimas patikėtas rangovui – VĮ „Šiaulių
regiono keliai“, darbų vertė – 1 993 061,07 Lt.
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2014 m. sausio 10 d. Šiaulių rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbta aktuali informacija
visuomenei apie atnaujintą ir sutvarkytą Gruzdžių miestelio centrinę aikštę. Detalesnė informacija
tinklalapyje:
<http://www.siauliai-r.sav.lt/lit/ATNAUJINTA-IR-SUTVARKYTA-GRUZDZIU-MIESTELIO--AIKSTE/5255>

* * * * *
2014 m. sausio 31 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ Nr. 21 (6694) išspausdintas straipsnis
„Gruzdžių miestelio centrinės aikštės infrastruktūros akivaizdūs pokyčiai“:
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Gruzdžių miestelio centrinės aikštės infrastruktūros akivaizdūs pokyčiai
Akivaizdžius pokyčius teigiamai įvertino
apsilankiusi Gruzdžių miestelio centrinėje
aikštėje atliktus rekonstravimo darbus Statybos
užbaigimo komisija, pirmininkaujama Šiaulių
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus Statybos valstybinės
priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto
Sigito Brazausko. Rezultatas – pasirašytas 2014
m. sausio 10 d. statybos užbaigimo aktas.
Komisijos nariai kartu su Projekto vadovu
Alfredu Budriu, Turto valdymo skyriaus vedėju,
išsakė savo pastebėjimus dėl sukurtos miestelio
aikštės infrastruktūros: aikštėje įrengtas viešasis
tualetas, kuris atitinka Europinius standartus ir
bus priimtinas turistams, svečiams ir vietos bendruomenei. Rangovas – VĮ. „Šiaulių regiono
keliai“ sparčiai ir kokybiškai vykdė miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbus. Darbų vertė – 2
055 646,91 Lt.
Nijolė Bagdonavičienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, Gruzdžių seniūnijos seniūnė,
džiaugiasi, kad sutvarkyta miestelio centrinė aikštė turi potencialą tapti pagrindine gyventojų
susibūrimo vieta, joje vietos veiklos grupių organizuojamų švenčių, mugių metu amatininkai,
tautodailininkai turės galimybę pristatyti bei parduoti savo darbus. Seniūnė didžiuojasi išsaugotu
centrinės aikštės autentiškumu, atkurtomis vertingiausiomis aikštės ir jos prieigų urbanistinėmis
savybėmis bei išsaugotais akcentais apie žinomus visuomenės ir kultūros veikėjus - įrengti aplink
ąžuolą pačiame aikštės centre 5 vardiniai suoleliai: žurnalisto, visuomenės veikėjo Augustino Griciaus,
rašytojo Mariaus Katiliškio, dailininko, visuomenės veikėjo Antano Krištopaičio, gydytojo,
aušrininko, lietuvių spaudos ir politikos veikėjo Dr. Jono Šliūpo bei lietuvių kilmės JAV lakūno
Felikso Vaiktaus.
Projektas „Gyvenamosios aplinkos gerinimas Gruzdžių miestelyje: miestelio aikštės
rekonstrukcija“, finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas. Projekto tikslas – modernizuoti viešąją poilsio, laisvalaikio, kultūros infrastruktūrą –
centrinę Gruzdžių miestelio aikštę ir sudaryti prielaidas Gruzdžių miestelio gyventojų verslumo
iniciatyvoms pasireikšti. Šiam Projektui įgyvendinti skirta 1 981 881,95 Lt finansinė parama iš
Europos regioninio plėtros fondo ir valstybės biudžeto, Šiaulių rajono savivaldybės indėlis –160
693,09 Lt.
Gruzdžių miestelio centrinės aikštės vizija tapo realybe - sudarytos sąlygos Gruzdžių ir aplinkinių
kaimų bendruomenei įsitraukti į alternatyvias veiklas, būdingas šiam kraštui.

