
 

 

Pareiškėjo pavadinimas: Lančiūnavos bendruomenės centras 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:  
I Prioritetas ,,Kaimo infrastruktūros modernizavimas“ 

 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:  
1.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.1.Veiklos sritis – Kaimo vietovei svarbių pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms 

 

Projekto pavadinimas: „Lančiūnavos bendruomenės centro patalpų remontas“ 

Paraiškos nr.: LEADER-13-KĖDAINIAI-04-022 

 

Projekto tikslas - skatinti vietos gyventojų turiningą laisvalaikį, socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integraciją į bendruomenės veiklą, suremontuojant bendruomenės centro patalpas. 

 

Projekto uždaviniai: 

- suremontuoti bendruomenės centro patalpas ir dalį stogo; 

- įsigyti kompiuterinės ir vaizdo įrangos; 

- įsigyti baldų. 

 

Projekto aprašymas: 

Iki 2012-07-01 Lančiūnavos bendruomenės centras naudojosi senuoju neremontuotu darželio pastatu, 

kuriame vyko bendruomenės renginiai, buvo švenčiamos šventės, tačiau, reorganizavus veikiantį 

vaikų darželį, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu bendruomenės reikmėms buvo 

perduotos kitos vaikų darželio patalpos. Šios patalpos buvo dalinai suremontuotos: pakeisti langai ir 

durys, tačiau, norint vykdyti veiklą, reikėjo suremontuoti vidaus patalpas, dalį stogo, įrengti šildymą, 

įsigyti kompiuterinės ir vaizdo įrangos. Bendruomenė priėmė sprendimą įgyvendinti projektą, 

padėsiantį išspręsti bendruomenės narių kultūringo bendravimo ir jaunimo užimtumo problemas, 

leisiantį bendrauti ir bendradarbiauti skirtingų kartų žmonėms bei užsiimti mėgstama veikla. 

Remonto metu buvo atlikti šie darbai: dalies I-o aukšto patalpų ir laiptinės remontas, dalies II-o 

aukšto patalpų remontas, vidaus el. darbai, stogo remontas ir katilinės įrengimas. Patalpose, pagal 

poreikį, buvo atliekami lubų, sienų bei grindų, san. mazgų remonto darbai. Patalpų šildymui įrengta 

vietinė katilinė, joje sumontuotas modernus, granulėmis kūrenamas šildymo katilas. Kad pastatas 

nenukentėtų nuo drėgmės ir žemos temperatūros, jo remontui buvo panaudotos specialiai tam skirtos 

statybinės medžiagos. 

Lančiūnavos bendruomenės centras siekia į savo veiklą pritraukti kuo daugiau asmenų, ypač jaunimo, 

skatina juos domėtis kaimu, jo kultūra, kultūriniu paveldu. Jaunimas įvairių renginių metu skatinamas 

perimti bendruomenės tradicijas ir dvasines vertybes, imtis iniciatyvos ir atsakingumo kuriant gerą ir 

saugią gyvenvietės aplinką. Lančiūnavos bendruomenės centro įgyvendinto projekto rezultatai yra 

prieinami visai bendruomenei,  visiems Lančiūnavos, Rūdžių, Stasinės, Milžemio ir Būdų kaimų 

gyventojams, jų svečiams bei tenkina jų bendravimo ir bendradarbiavimo poreikius.  

Projekto lėšomis įrengtas pastatas yra išlaikomas bendruomenės narių ir kaime veikiančių įmonių bei 

ūkininkų paramos lėšomis. Čia ir toliau vykdomos veiklos, skirtos bendruomenės narių kokybiškam 

laisvalaikiui bei kitiems bendruomeniniams poreikiams tenkinti. 

Įgyvendintas vietos projektas padeda spręsti bendruomenės narių kultūringo bendravimo ir jaunimo 

užimtumo problemas, leidžia bendrauti ir bendradarbiauti skirtingų kartų žmonėms bei užsiimti 

mėgstama veikla. Kartu padidėjo gyvenamosios aplinkos patrauklumas, sustiprėjo bendruomenės 

materialinė bazė.   

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 20 mėn. 

Projekto paramos suma (skirta/faktinė): 69 917,39 Eur/69 915,30 Eur. 

Projekto partnerio (Kėdainių r. sav. administracija) indėlis (įnašas natūra (NT)): 7 768,37 Eur. 

 

                 



          
 

           
 

                 
 

                       
  


