EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LöŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1PRIORITETO „VIETINö IR URBANISTINö PLöTRA,
KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO
PLöTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ
SPARTESNEI ŪKINöS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVöSE
SUDARYMAS “
PROJEKTAS „ŠATEIKIŲ KULTŪROS CENTRO INFRASTRUKTŪROS
ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENöS POREIKIAMS“
Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vert÷
ES l÷šos
Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžeto l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Įgyvendinimo trukm÷

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija
VP3-1.2-VRM-01-R-81-006
3 000 000,00 Lt
2 550 000 Lt
225 000 Lt
225 000 Lt
2009 m. spalio 15 d. – 2012 m. balandžio 30

Projekto įgyvendinimo tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir
gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – Rekonstruoti Šateikių kultūros centro pastatą, sutvarkyti
aplinką bei pritaikyti bendruomen÷s poreikiams.
Projekto veiklos:
1. Kultūros centro rekonstrukcija, inžinerinių tinklų atnaujinimas, baldų įsigijimas,
gyvenamosios aplinkos ir bendruomenin÷s infrastruktūros gerinimas.
Projekto esm÷. Šateikių kultūros centro, ypač antrojo pastato aukšto, kuris šiuo metu išvis
nenaudojamas, infrastruktūra yra itin prastos būkl÷s:pad÷tį bene labiausiai apsunkina tai, kad šioje
kultūros įstaigoje n÷ra šildymo, tod÷l kultūrin÷ veikla šaltuoju metų laiku, kai kaimo žmon÷s turi
daugiau laisvo laiko ir mažiau reikiamų atlikti kasdieninių darbų, yra sunkiai įmanoma. Avarin÷s
būkl÷s elektros instaliacija n÷ra tinkama didesn÷ms apkrovoms, be to nuolat kelia trumpo jungimo
pavojų. Pastate neįrengti nei sanitariniai mazgai, nei kanalizacijos ar vandentiekio sistemos. Tokios
būkl÷s pastate n÷ra galimybių tinkamai repetuoti kaimo meno kolektyvams, susiburti kaimo
bendruomen÷s vakaron÷ms, juo labiau pasikviesti iš toliau atvykstančių atlik÷jų ar kaimyninių
kaimų m÷g÷jų meno kolektyvų ar rengti diskotekų jaunimui.Kultūros centro infrastruktūrai
pagerinti būtina nedelsiant atlikti rekonstrukcijos darbus: rekonstruoti kultūros centro pastatą,
įrengti lauko stacionarią estradą, tinklinio aikštelę, sutvarkyti aplinką, įsigyti baldus.
Projekto tikslin÷s grup÷s:
• Plung÷s rajono Šateikių seniūnijos gyventojai;
Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – rekonstruotas kultūros centro pastatas (1 objektas)
atnaujinti inžineriniai tinklai, įsigyti baldai, sutvarkyta aplinka, pagerinta infrastruktūra.
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