PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

PROJEKTAS „UNIVERSALIŲ DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ PANEVĖŽIO RAJONE
STEIGIMAS“
Panevėžio rajono savivaldybė įgyvendina projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-51-005
„Universalių daugiafunkcių centrų Panevėžio rajone steigimas“, finansuojamą pagal 2007–2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, kurio finansavimo ir administravimo sutartis
pasirašyta 2013 m. birželio 6 d. Bendra projekto vertė 3 393 247 Lt, iš jų – 2 884 260 Lt ES
struktūrinių fondų lėšos, 508 987 Lt – Panevėžio rajono savivaldybės lėšos.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. liepos 26 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. gegužės 31 d.
Projekto tikslas – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų
įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Panevėžio rajone.
Projekto įgyvendinimo metu atlikti Uliūnų mokyklos pastato (Žalioji g. 32, Uliūnų k.), Šilų
mokyklos pastato (Vilties g. 3, Šilų mstl.), Gustonių mokyklos pastato (M. Kriaučiūno g. 4,
Gustonių k.) ir Tiltagalių kultūros namų pastato (Paežerio g. 2, Tiltagalių k.) remonto darbai, įsigyti
įranga ir baldai, būtini universalaus daugiafunkcio centro (toliau – UDC) veiklai. Statybos rangos
darbus atliko UAB „Stapora“ ir UAB „Ekonomiškos statybos centras“.
Įgyvendinus projektą, kaip Panevėžio rajono švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų
padaliniai, bus įsteigti keturi atskiri UDC (Uliūnuose, Šiluose, Gustonyse ir Tiltagaliuose), skirti
vietos bendruomenių poreikių tenkinimui. UDC patalpose bus vykdomas ikimokyklinis,
priešmokyklinis, neformalus vaikų ugdymas, švietimo ir socialinė pagalba, mokymai suaugusiems,
savišvieta ir bibliotekų veikla, kultūrinė, sveikatos priežiūros ir kita susijusi veikla.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai yra projekto tikslinių teritorijų ikimokyklinio
(priešmokyklinio) amžiaus vaikai, moksleiviai, vyresni kaip 18 metų amžiaus asmenys.
Įsteigti UDC funkcionuos kaip atitinkamų Panevėžio rajono švietimo ir kultūros biudžetinių
įstaigų padaliniai: UDC Tiltagalių k. funkcijas vykdys Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras,
o ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą – Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė
mokykla; UDC Uliūnų k. bus įsteigtas kaip Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos padalinys;
UDC Gustonių k. bus įsteigtas kaip Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys;
UDC Šilų k. bus įsteigtas kaip Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro padalinys.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti:
projekto vadovas Valentas Kraujalis, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas,
tel. (8 45) 582 997, el. p. valentas.kraujalis@panrs.lt

