
Įgyvendintas projektas „Katilinės pastato Žvejų g. 2, Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. 

paskirties keitimas į kultūros paskirties atliekant paprastojo remonto darbus“ 

 

 
 

   Palėvenėlės kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Katilinės pastato Žvejų g. 2, 

Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. paskirties keitimas į kultūros paskirties atliekant 

paprastojo remonto darbus” Nr.KUPI-LEADER-6B-I-7-1-2020. 

     Projekto tikslas - sutvarkyti infrastruktūrą sudarant sąlygas svarbių paslaugų teikimui, taip didinant 

vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę Palėvenėlės kaime, skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.  

    Uždaviniai:  

o Suremontuoti Palėvenėlės katilinės pastatą.  

o Įrengti patalpas kultūrinėms ir socialinėms bendruomenės  veikloms. 

 

     Palėvenėlės kaimo bendruomenė nuo 2003 metų bendruomeninę veiklą vykdo Palėvenėlės 

mokyklos patalpose, organizuoja kultūrinius ir socialinius  renginius, vienija 85 bendruomenės narius.  

Palėvenėlės kaime nėra laisvalaikio centro ir darbuotojo, kuris organizuotų kaimo gyventojų 

laisvalaikio užimtumą, todėl šią veiklą savanoriškai vykdo Palėvenėlės kaimo bendruomenė. Šiose 

patalpose veikia ir Kupiškio viešosios bibliotekos Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo skyrius.         

Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.  TS-256 nusprendė  pagal 

panaudos sutartį Palėvenėlės kaimo bendruomenei perduoti katilinės pastatą 10 metų bendruomenės 

veiklai vykdyti. 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.  TS-262 pritarė  projektui „Katilinės pastato Žvejų 

g. 2, Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav., paskirties keitimas į kultūros paskirties atliekant 

paprastojo remonto darbus“, sutiko būti projekto partneriu ir prisidėti prie projekto įgyvendinimo 

savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. nuo pripažintos tinkamomis finansuoti projekto 

išlaidų sumos.  

     Paramos lėšomis pakeista pastato paskirtis iš pagalbinio ūkio į kultūros paskirties,  atlikti  katilinės 

pastato paprastojo remonto darbai:  pakeistas  pastato stogas,  pakeistos pastato durys ir langai,  pastato 



sienos ir cokolis apšiltintas iš išorės, išbetonuotos grindys, atlikti vidaus apdailos darbai, įrengta salė 

bendruomenės  renginiams, įrengti sanitariniai mazgai, pagalbinė patalpa, koridorius bei patalpos 

bibliotekai. Taip pat buvo įvesta elektros instaliacija ir gaisrinė signalizacija.
 

     Įgyvendinus projektą kaimo vietovėje bus išlaikytos svarbios paslaugos: socialinės ir kultūrinės,  

bendruomenė turės patalpas, kuriose galės vykdyti planuojamas veiklas, taip pat bus išlaikyta 

bibliotekos teikiama paslauga bei bibliotekininkės darbo vieta. 

 

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) 62 500,00 

 

Bendra vietos projekto vertė, Eur (be PVM) 62 500,00 

 

Prašoma paramos suma, Eur 50 000,00 

 


