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Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Plungės rajono Platelių
seniūnijoje ir gerinti viešąją infrastruktūrą.
Projekto uždavinys – sutvarkyti ir sukurti viešąją infrastruktūrą Platelių miestelyje.
Projekto esmė. Plungės rajono Platelių seniūnija yra priskiriama prie labai didelį rekreacinį
potencialą turinčių teritorijų, tačiau nesutvarkytos viešosios erdvės turistams ir Žemaitijos
nacionalinio parko lankytojams sudarė kliūčių įstaigoms, vietos gyventojams, verslininkams,
paslaugų teikėjams tinkamai juos aptarnauti, mažino gyvenamosios aplinkos patrauklumą,
neskatino verslumo, dėl to didėjo ir bedarbių skaičius. Buvusi viešoji Platelių miestelio
infrastruktūra netenkino vietos gyventojų poreikių – aplink buvusį Platelių dvaro sodybos rūsį
(unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) (toliau – Platelių dvaro sodybos rūsys) nebuvo
užbaigti sklypo sutvarkymo darbai (buvo reikalingi archeologiniai tyrimai), neįrengti lauko tinklai.
Stengiantis padidinti Plungės rajono Platelių seniūnijos verslo augimą ir plėtrą, įgyvendintas
projektas, siekiant sudaryti sąlygas Platelių miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymui ir
sukūrimui ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta ir
sukurta Platelių miestelio viešoji infrastruktūra, sutvarkytos Platelių dvaro sodybos rūsio prieigos,
atlikus būtinus archeologinius tyrimus, įrengti lauko tinklai,
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas Plungės rajono Platelių seniūnijoje
prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“, įgyvendinant ją planavimo būdu, bendrojo tikslo pasiekimo – kurti patrauklią aplinką
gyventi ir dirbti kaimo vietovėse - ir prie specialiųjų tikslų – padidinti kaimo gyvenamosios
aplinkos patrauklumą, stabdant gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse.
Projekto įgyvendinimo metu pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, pagerėjo miestelio
estetinis vaizdas, sukurta patrauklesnė investicinė aplinka, sumažėjo gyvenimo aplinkos ir kokybės
skirtumas tarp miesto ir kaimo.
Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas: sutvarkyta ir sukurta viešoji
infrastruktūra Plungės rajono Platelių seniūnijoje (įrengti lauko tinklai, atlikti archeologiniai
tyrimai, sklypo sutvarkymo darbai).

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė

