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Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti
bendruomeninę infrastruktūrą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – rekonstruoti Šateikių kultūros centro Aleksandravo
filialo pastatą, sutvarkyti aplinką bei pritaikyti bendruomenės poreikiams.
Projekto esmė. Šateikių kultūros centro Aleksandravo filialo patalpos buvo labai prastos
būklės ir netinkamos bendruomenės veiklai vykdyti. Šioje kultūros įstaigoje nebuvo šildymo,
vėdinimo sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, todėl nebuvo sudarytos sąlygos kaimo meno
kolektyvams repetuoti, kaimo bendruomenės renginiams vesti, diskotekų kaimo jaunimui
organizuoti ar pasikviesti kaimyninių kaimo mėgėjų meno kolektyvų.
Projektas įgyvendintas, siekiant spręsti išvardytas problemas ir prisidėti prie Aleksandravo
kaimo gyvenamosios aplinkos bei bendruomeninės infrastruktūros gerinimo.
Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas - rekonstruotas Šateikių
kultūros centro Aleksandravo filialo pastatas, atnaujinti inžineriniai tinklai, įsigyti reikiami baldai,
sutvarkyta aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie Aleksandravo kaimo gyvenamosios
aplinkos bei bendruomeninės infrastruktūros gerinimo: įrengtos automobilių stovėjimo vietos,
viešoji poilsio ir laisvalaikio zona, vaikų žaidimo aikštynas ir aikštelė renginiams vesti. Atlikus
suplanuotus rekonstrukcijos ir aplinkos tvarkymo darbus, pasiektas projekto tikslas bei sudarytos
galimybės geriau tenkinti tikslinės projekto grupės (Aleksandravo ir aplinkinių kaimų gyventojų,
svečių bei turistų) kultūrinius, rekreacinius poreikius. Rekonstruotas Kultūros centro filialo pastatas
ir atnaujinta infrastruktūra pagerino Aleksandravo kaimo gyvenamąją aplinką, įvaizdį, todėl kuriasi
nauji meno kolektyvai, didėja renginių skaičius, nes yra sudarytos tinkamos sąlygos pritraukti
populiarius meno atlikėjus, kurie kaimo žmonėms pateikia patrauklių programų. Pagerinta Plungės

r. Aleksandravo kaimo gyventojų aplinka ir kokybė sudarė sąlygas spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai šiame kaime.
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