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Eil.
Nr.

1.

Vietos
projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Tytuvėnų
bendruomenė

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Tytuvėnų
bendruomenė

Vietos projekto
pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Skirta
paramos
lėšų suma iš
EŽŪFKP,
Lt

„Mažiems darbams
– didelius sparnus“

Tytuvėnų
bendruomenė
susiduria
su
aktualiomis problemomis kaip ir visa Lietuva –
jauni žmonės išvažiuoja ir nenori sugrįžti.
Viena iš priežasčių užimtumo problema, kurios
sprendimui ir buvo parengtas šis projektas.
Projekto metu bus skatinamas jaunimo
kūrybiškumas, integracija į bendruomenę,
skirtingo amžiaus žmonių bendravimas,
jaunimo organizacijų bendradarbiavimas,
turiningo laisvalaikio praleidimas.
Vietos projekto įgyvendinimo metu bus
sukurtas spektaklis, įsigyta reikalinga įranga
spektakliui, išleistas lankstinukas, pristatytas
spektaklis gyventojams, sukurtas filmas ir
įrašytas į CD diską bei išplatintas kitoms
bendruomenėms.

20 908,80

Skirta
paramos lėšų
suma iš
valstybės
biudžeto,
Lt

Patvirtinta
paramos lėšų
suma,
Lt

5 227,20

26 136,00
(su PVM)

LEADER-09KELMĖ-01-003

„Grinių kaimo
bendruomenės
užimtumo ir
sveikatingumo
centro įkūrimas“

3.

Mockaičių
kaimo
bendruomenė

LEADER-09KELMĖ-01-004

„Mockaičių kaimo
bendruomenės
materialinės bazės
stiprinimas veiklos
aktyvumui gerinti“

4.

Vaiguvos
kaimo
bendruomenė

LEADER-09KELMĖ-01-005

„Kokybiškas
renginys – aktyvi
visuomenė“

2.

Grinių kaimo
bendruomenė

Grinių kaimo bendruomenė yra suinteresuota
skatinti įvairaus amžiaus bendruomenės narių
ryšius, inicijuoti įvairius šviečiamuosius, ypač
sveikatingumo srities,seminarus ir mokymus,
rengti diskusijas ir pokalbius, ugdyti žmonių
savimonę. Dėl šių priežasčių norima įrengti
užimtumo ir sveikatingumo centrą, kuris būtų
ir bendruomenės traukos centras; jame būtų
galima turiningai praleisti laisvalaikį, taip pat
galėtų
vykti
įvairūs
valstybinių
ir
bendruomenės švenčių paminėjimai.
Mockaičių kaimo žmonės nuo senų laikų
mėgo užsiimti bendromis visam kaimui
veiklomis: mėgo dainuoti, muzikuoti bei kartu
susibūrę įgyvendinti įvairias kitas veiklas.
Tačiau kurį laiką kaimas buvo apmiręs,
žmonės pradėjo palikti jį, išsikelti į miestus,
emigruoti į kitas šalis, nebeskatinti savo vaikų,
baigusių mokslus didžiuosiuose miestuose,
grįžti gyventi į savo gimtinę. Nuo 2000 metų,
įkūrus Mockaičių kaimo bendruomenę, kaimas
po truputį vėl pradeda atsigauti, žmonės vėl
nori burtis į kolektyvus, organizuoti aukštesnės
kokybės renginius, vykdyti koncertinę veiklą,
puoselėti savo krašto kultūrą. Dėl šių
priežasčių norima šio projekto įgyvendinimo
metu įsigyti muzikinės įrangos Mockaičių
kaimo kapelai, sceninių rūbų ansambliui bei
kėdžių bendruomenės renginių organizavimui.
Vis sparčiau auganti bedarbystė kaime kelia
rimtų socialinių, ekonominių problemų, kurios
skatina
telktis
kaimo
bendruomenių
visuomenininkam ir ieškoti sprendimo būdų.
Gerinti kultūrinio gyvenimo sąlygas ir spręsti
užimtumo problemas yra vienas iš svarbių
veiksnių prisidedančių prie gyvenimo kokybės
gerinimo, atitinkantis Vaiguvos kaimo

22 832,00

5 708,00

28 540,00
(su PVM)

27 680,80

6 920,20

34 601,00
(su PVM)

23 822,40

5 955,60

29 778,00
(su PVM)

5.

6.

Kiaunorių
kaimo
bendruomenė

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

LEADER-09KELMĖ-01-006

LEADER-09KELMĖ-01-007

„Kiaunorių kaimo
bendruomenės
visuomeninės
paskirties pastato
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomeniškumo
ugdymui“

„Tytuvėnų
seniūnijos pastato
rekonstrukcija“

bendruomenės ilgalaikius veiklos tikslus.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma
pastatyti spektaklį, suorganizuoti popietę
,,Vaiguvos gyvenimo akimirkos ekrane";
suorganizuoti tradicinę kraštiečių sueigą;
įsigyti
reikalingą
įgarsinimo
įrangą,
kompiuterinį projektorių, dekoracijas, bei kitas
medžiagas.
Bendruomenės pastato būklė labai prasta:
kiauras stogas, supuvę langai ir durys,
supelėjusios sienos (nes nėra šildymo
sistemos), sena vandentiekio ir kanalizacijos
sistemos. Dėl tokios prastos patalpų būklės
Kiaunorių bendruomenė neturi galimybės
organizuoti įvairių susibūrimų. Savų lėšų
patalpų remontui bendruomenė neturi, todėl
nusprendė teikti paraišką prašant finansavimo
esamai problemai spręsti. renovuoti
bendruomenės
namų
patalpas.projekto
įgyvendinimo metu numatoma pakeisti stogą,
langus, duris, sutvarkyti elektros instaliaciją,
įrengti žaibosaugą.
Tytuvėnų seniūnija nuo 2008 m. patikėjimo
teise valdo patalpas, esančias Maironio g. 1.
Pats pastatas yra ganėtinai erdvus, 2 aukštų ir
galėtų būti pritaikomas įvairiai visuomeninei
paskirčiai. Projekto įgyvendinimo metu
numatoma rekonstruoti pastatą, pritaikant jį
visuomeniniams
Tytuvėnų
gyventojų
poreikiam. Numatomi pagrindiniai darbai sutvarkyti šilumos mazgą, įrengti vandentiekio
ir kanalizacijos sistemas, sutvarkyti elektros
instaliaciją, sudėti langus ir atlikti būtinus
vidaus darbus.

120 000,00

99 242,40

30 000,00

150 000,00
(su PVM)

24 810,60

124 053,00
(be PVM)
(PVM,
finansuojamas iš
LR ŽŪM
bendrųjų
valstybės
asignavimų,
sudaro 23352,00
Lt)

7.

8.

9.

Pašilės
bendruomenė

Budraičių
bendruomenė

Kelmės rajono
savivaldybė

LEADER-09KELMĖ-01-008

„Bendruomenės
gerovė –
kokybiškos veiklos
garantas“

LEADER-09KELMĖ-01-009

„Budraičių
bendruomenės
visuomeninės
paskirties pastato
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomeniškumo
ugdymui“

LEADER-09KELMĖ-01-010

„Užvenčio miesto
seniūnijos skvero
sutvarkymas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams“

Dauguma kaimo gyventojų nori, kad būtų
įrengta šarvojimo salė, renginių salė kultūrinei
veiklai,
treniruoklių salė jaunimui,
kompiuterių klasė, įrengta skalbykla, kad būtų
galima teikti paslaugas socialiai remtiniems
ir pagyvenusiems žmonėms.
Todėl šioms
bendruomenės veikloms organizuoti reikalinga
įsigyti įrangą, baldus, treniruoklius, ir kitas
priemones.
Dėl anksčiau įgyvendintų dviejų projektų
minimalių lėšų kiekio iki šiol liko neišspręstas
stogo apšiltinimas ir dangos pakeitimas,
pastato sienų apšiltinimas ir apdaila, įėjimo į
bendruomenės namus, tualeto pritaikymas
žmonėms su negalia ir kt. Pastato išorės sienų,
langų, durų, stogo būklė – labai prasta.
Įgyvendinant vietos projektą numatoma
rekonstruoti buitinį pastatą, pakeičiant jo
paskirtį, pritaikant įėjimą ir kitas patalpas
žmonėms su negalia bei pritaikyti patalpas
Budraičių ir aplinkinių kaimų gyventojų
bendruomeniškumo ugdymui, kultūrinių ir
socialinių paslaugų teikimui. Sutvarkius
pastatą numatoma įrengti biblioteką –
skaityklą – poilsio kambarį, stacionarų
E.Digrevičienės rankdarbių gamtos tema
kampelį, jaunimo ansamblio grupei ir
kuriamai kaimo kapelai repeticijų kambarį.
Užvenčio skveras yra Užvenčio bendruomenės
visuomeninių renginių vieta bei Liolių senelių
namų Užvenčio padalinio senelių poilsio zona.
Jame vyksta Naujametinės eglutės įžiebimo,
Užgavėnių šventės bei kiti jubiliejiniai
renginiai.
Skvere
pastatytas
kryžius
sovietmečio kankiniams atminti, prie kurio
vyksta genocido aukų pagerbimo renginiai.
2008 m. panaikinus Užvenčio ligoninę ir šalia

25 862,40

6 465,60

32 328,00 (su
PVM)

120 000,00

30 000,00

150 000,00
(su PVM)

24 816,60

124 083,00
(be PVM)
(PVM,
finansuojamas iš
LR ŽŪM
bendrųjų
valstybės
asignavimų,
sudaro 23451,00

99 266,40

skvero esančiame pastate įkūrus Liolių senelių
namų Užvenčio padalinį, į skverą išeina
pasivaikščioti ir pailsėti senyvo amžiaus
senelių namų gyventojai. Todėl skverą reikia
atnaujinti, kad jis labiau atitiktų miestelio
bendruomenės
poreikius.vietos
projekto
įgyvendinimo
metu
numatoma
Iškloti
trinkelėmis šaligatvius Kapų, Vilties ir Kražių
gatvėse bei Iškloti trinkelėmis automobilių
stovėjimo aikštelę prie Vilties gatvės
šaligatvio.

Lt)

