PROJEKTAS „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime,
Panevėžio rajone“ NR. PANE-LEADER-6B-I-1-3
Pagal VPS priemonės „Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų
kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) tikslą – „Gerinti gyvenimo kokybę Panevėžio rajone, kurti
gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką, sukuriant ir atnaujinant infrastruktūrą“,
Projekto rengimo poreikis: Siekiant prisidėti prie socialinės įtraukties, skurdo
mažinimo ir ekonominės plėtros skatinimo bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo
ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime, mažinti
gyvenimo aplinkos bei kokybės skirtumus tarp miesto ir kaimo, Panevėžio rajono Pažagienių
darželis-mokykla inicijuoja projekto „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“ įgyvendinimą ir numato investuoti į kaimo gyventojų
poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtrą.
Tikimasi, kad įgyvendintas projektas – sutvarkyta viešoji erdvė Pažagienių kaime
pritaikant ją kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei
laisvalaikiui prisidės prie kaimo ekonominės plėtros skatinimo, vietos gyventojų įsitraukimo į
bendrą veiklą ir motyvacijos prižiūrėti sukurtą infrastruktūrą kėlimo.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įstaigos pastato rekonstrukcija – priestato
pastatymas, kuris išspręstų trūkstamos erdvės bendruomenės susibūrimams, vaikų ir jų šeimų
šventėms, sportiniams, kultūriniams renginiams, darbuotojų susirinkimams klausimą, pagerintų
ugdymo (-si) sąlygas, užtikrintų tinkamą higienos reikalavimų ikimokyklinio priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo įstaigų patalpoms laikymąsi. Planuojama, kad įkurtoje naujoje erdvėje vyktų
netradicinio ugdymo veiklos, vaikų dienos centras bei kaimo bendruomenės renginiai.
Vietos projekto tikslas – Sudaryti palankias sąlygas Pažagienių kaimo vietovės
socialinės įtraukties, patrauklios aplinkos gyvenimui ir laisvalaikiui kūrimo skatinimui.
Uždaviniai:
1. Sudaryti didesnes galimybes vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socializacijai bei
saviraiškai, aktyvinti Pažagienių kaimo bendruomenės veiklą bei skatinti iniciatyvas sukuriant
ir atnaujinant viešąją infrastruktūrą Pažagienių kaime.
2. Gerinti Pažagienių darželio-mokyklos ugdymo paslaugų kokybę ir didinti
prieinamumą.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2020 m. sausio 31 d.
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Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė – Vilma JuozapavičiūtėKuprienė, Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio direktorė, tel. +37068332810, el.p.:
info@pazagieniumokykla.lt

