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Mažeikių –Voverių kaimo bendruomenė
2014-2020m.
Irena Daubarienė
+370682-13432

2. Projekto santrauka:
2.1. Trumpas projekto aprašymas:

Voverių kaimo bendruomenė įsteigta su tikslu telkti, vienyti, ugdyti ir aktyvinti jaunimą bei visus
kaimo gyventojus joje. Nesukurta kaimo infrastruktūra neužtikrina čia gyvenančių žmonių
užimtumą. Gyventojai jaučia bendravimo trūkumą, mažai aktyvūs, sunkiai priima naujoves. Patys
gyventojai mažai linkę imtis iniciatyvos. Tačiau, jei kas nors surengtų kokį renginį, dauguma sutiktų
jame dalyvauti. Krašto tradicijos visada buvo ir bus kiekvienos vietos bendruomenės susitelkimo,
bendravimo, bendrų interesų ir bendro laisvalaikio atradimo pagrindas. Todėl bendras švenčių
organizavimas ir šventimas skatina bendruomenės telkimąsi, tradicijų puoselėjimą bei bendruomenės
narių dorovės, elgesio būdo, kultūros vertybių bei socialinių santykių formavimąsi. Norime,
kryptingai įtraukiant visus bendruomenės narius kartu sportuoti ir poilsiauti, gerinti vietos gyventojų
gyvenimo kokybę. Projekto metu ketinama rengti lietuvių tradicijas puoselėjančias šventes:
Užgavėnių, Joninių, Derliaus ir Kalėdų šventes, organizuoti sportines atrakcijas.
2.2. Projekto tikslai, uždaviniai, nauda:
Projekto tikslas:

Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, sukurti palankias aktyvaus poilsio sąlygas, aktyvinti
Voverių kaimo gyventojų bendruomeniškumą, kasmet organizuojant renginius bei kalendorines
šventes.
Projekto uždaviniai:
1. Lauko estrados įrengimas (pagaminta iš medienos ir akmens, kurios pagrindo plotas ~30m2);
2. Stalų ir suolų įsigijimas (pagaminti iš medienos, kurio komplektą sudaro du suolai ir stalas ~2,4m
x 0,8m);
3. Voverių bendruomenės vėliavos sukūrimas ir pagaminimas, herbo sukūrimas ir pagaminimas
(pagamintas iš akmens su kalvystės elementais), vėliavos metaliniai stovai -2vnt.;
4. Laužavietės-aukuro įrengimas (pagaminta iš akmens ir plytų, skersmuo ~ 2m., aukštis ~ 1m., su
akmenimis grįstu pagrindu);
5. Pavėsinių (mobilios, ~12x12m., ir ~10x10m.), šiukšliadėžių (stacionarios 6vnt.), gėlių klombų
(stacionarios 8vnt.) įsigijimas;
6. Lauko treniruoklių įsigijimas ir sumontavimas (5vnt. skirtingų funkcijų);
7. Medinės lauko vaikų žaidimo aikštelės įsigijimas ir įrengimas (karstyklė, supynė, čiuožykla,
namelis);
8. Fotoaparato įsigijimas (skaitmeninis, min 12Mpx);
9. Lėšų gavimas švenčių organizavimui.

Nauda:
Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę: bus įrengta
bendruomenei skirta susirinkimo vieta, plėtojami primirštų tradicijų užsiėmimai, didinamas ir
aktyvinamas jaunimo užimtumas, skatinami bendri renginiai - susitikimai tarp bendruomenių.
Sukurta infrastruktūra estetine išvaizda pagražins kaimo vietovę ir funkcine paskirtimi prisidės prie
šios gyvenamosios vietos patrauklumo.
3. Projekto įgyvendinimo planas
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Lauko Estrada

Įgyvendinimo
metai
2015-2019m.

Lėšų
poreikis,
Lt
40 000Lt.

2.

Stalai, suolai

2015-2019m.

3.

Vėliava ir metaliniai stovai

2015-2019m.

4.

Herbas

2015-2019m.

5 000Lt.
2 000Lt.
10 000Lt.

5.

Laužavietė-aukuras

2015-2019m.
8 000Lt.

Mobilios pavesinės 2vnt.,
šiukšliadėžės 6vnt., gėlių klombos
8 vnt.
Lauko treniruokliai

2015-2019m.

2015-2019m.

9.

Medinė lauko vaikų žaidimo
aikštelė
Fotoaparatas

10.

Lėšos švenčių organizavimui

2015-2019m.

6.

7.
8.

6 500Lt.
2015-2019m.

2015-2019m.

15 000Lt.
3 000Lt.
1 500Lt.
4 000Lt.

Laukiami pasiekimų rodikliai
Vieta renginių organizavimui,
pritrauksianti bendruomenės
susibūrimą, suteiksianti galimybę
labiau pažinti vieniems kitus
6 (komplekt.)-bendruomenės
poreikiams
Pilietiškumo ir bendruomeniškumo
ugdymui
Pilietiškumo ir bendruomeniškumo
ugdymui, vietovės identifikavimui,
estetinė išvaizda
Tautinių apeigų puoselėjimui,
estetinė išvaizda pagražins kaimo
vietovę bei prisidės prie šios
gyvenamosios vietos patrauklumo
Įsigytos pavesinės bendruomenės
sutelkimui, švaros palaikymui ir
estetinės aplinkos kūrimui
Kaimo bendruomenės gyventojų
aktyvaus laisvalaikio praleidimui
Kaimo bendruomenės vaikų
užimtumui
Bendruomenės istorijos įamžinimas
ir kūrimas
Bendruomenės tradicijų kūrimui ir
puoselėjimui

Viso: 95 000 Lt

Bendruomenės pirmininkė __________________
(pareiškėjo pareigos)
(parašas)

I. Daubarienė
(vardas, pavardė)
Data.2014-03-14

