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Projekto aprašymas
Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Žeimelio gimnazijos patalpas, pritaikant jas
kaimo bendruomenių poreikiams, ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai. Pagrindin÷ projektu
sprendžiama problema – nepakankamas bendruomenei skirtų renginių skaičius ir žema jų kokyb÷ d÷l
prastos patalpų būkl÷s. Žeimelio miestelyje bendruomen÷s renginiai (švent÷s, min÷jimai, kultūrin÷ ir
sporto veikla) vyksta Žeimelio gimnazijoje, adresu Vytauto Didžiojo g. 8., tačiau prasta patalpų būkl÷

neleidžia išvystyti pilnavertiškų aktyvios bendruomen÷s kultūrinių, sportinių ir socialinių veiklų. Siekiant
išspręsti problemą, inicijuojamas projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymo Pakruojo rajone
Žeimelio miestelyje“, kurio metu bus sutvarkyta infrastruktūra ir vietos gyventojų kultūriniams, sporto ir
socialiniams poreikiams pritaikytos patalpos, esančios adresu Vytauto Didžiojo g. 8, bus reikšminga
iniciatyva, prisidedanti prie visų Žeimelio miestelio gyventojų (953) aktyvumo, gyvenimo kokyb÷s ir
pasitenkinimo gyvenamąja aplinka.
Projekto metu bus atliekami šie darbai: šildymo sistemos įrengimas, vandentiekio ir nuotekų
sistemų įrengimas, grindų dangos įrengimas, vidaus apdailos darbai (patalpų dažymas, plytelių
klijavimas), lietaus nuvedimo sistema, automobilių stov÷jimo aikštel÷s, esančios Vytauto Didžiojo g. 8,
Žeimelio mstl., įrengimas.
Įgyvendinus projektą padid÷s visų Žeimelio miestelio gyventojų (953) aktyvumas, pager÷s
gyvenimo kokyb÷ ir padid÷s pasitenkinimas gyvenamąja aplinka. Projekto įgyvendinimo metu „Viešosios
infrastruktūros sutvarkymo Pakruojo rajone Žeimelio miestelyje“, bus sutvarkyta infrastruktūra ir vietos
gyventojų kultūriniams, sporto ir socialiniams poreikiams pritaikytos bendrojo naudojimo patalpos,
esančios adresu Vytauto Didžiojo g. 8. Automobilių stov÷jimo aikštel÷s įrengimas, adresu Vytauto
Didžiojo g. 8 (Žeimelio miestelis) suteiks galimybę gyventojams / svečiams saugiau atvykti / patekti į
gimnazijoje organizuojamus bendruomen÷s renginius, ypatingai kalbant apie sunkiai judančius ar negalią
turinčius miestelio gyventojus. Pager÷jusi infrastruktūra ir jos prieinamumas sumažins skirtumus tarp
skirtingų gyvenamųjų teritorijų, ypatingai kaimiškų ir miesto, bei tokiu būdu bus pagerintos socialinio,
ekonominio gyvenimo sąlygos (verslo sąlygos, darbo vietų pasiekiamumas bei prisid÷ta, prie naujų darbo
vietų kūrimo skatinimo), užtikrinta gyvenimo kokyb÷, sprendžiant ekologines problemas.
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