
   Lygumų bendruomenės centro vietos projektas 

„LYGUMŲ TRADICIJA – CEPELINAIS KVEPIANČIOS GRYČIOS“ 

 Nr. PAKR-LEADER-6B-I-5-6-2019  
 

Vietos projekto vykdytojas Lygumų bendruomenės centras, kodas 168101569, 

Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl.,  Lygumų sen., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė  Sigita 

Čarepakienė. 

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, LEADER-19.2-SAVA-9. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2020 m. liepos 2 d. Nr. BR1-222. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2020 m. liepos 20 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-5-6-

2019.  

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 20 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. balandžio 7 d. 

Skirta paramos suma 19 527,00 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – telkti bendruomenę, saugoti ir puoselėti vietos maisto ruošimo 

tradicijas, didinti krašto patrauklumą ir žinomumą. 

Lygumų bendruomenės centras projekto partneriu pasirinko Dvariškių bendruomenę su 

kuria sieja bendri pomėgiai, vertybės ir nauja galimybė organizuoti bendras veiklas, renginius ir 

taip garsinti Lygumus bei Pakruojo rajoną.  

Įgyvendindamas projektą bendruomenės centras numatė atlikti pastato, pagal 2014 m. kovo 

31 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. (2.3) 2014-2 perduoto bendruomenės centrui, patalpų 

paprastąjį remontą, įsigis virtuvės įrangą, elektrinę konvekcinę krosnį, virtuvės baldus, patalpų 

šildymo įrangą, įsigyjami sulankstomi lauko baldai ir priekaba bus skirti partneriui Dvariškių 

bendruomenei.  

Įgyvendindamas projektą bendruomenės centras pasinaudodamas vietos šeimininkių 

patirtimi ir pritaikydamas šių dienų naujoves, kurs naujus regioninius produktus: cepelinus su 

mėsos ir grybų įdaru bei grybų padažu, „durniukus“ (gruzdintus bulvių tarkių paplotėlius su 

grietine), bulvinius „čirvinius“ blynus ir meduolius su sodo uogomis. Bus vykdoma regioninių 

produktų rinkodara, išleista ir rajono gyventojams bei bendruomenėms platinama regioninius 

produktus pristatanti skrajutė. Taip pat bendruomenės centras gamins ir kitus vietos kraštui 

būdingus ir gyventojų mėgstamus patiekalus. 

Projekto įgyvendinimo metu Lygumų bendruomenės centras su partneriu dalyvaus 

tradicinėse kaimų ir rajono šventėse, jose gamins ir prezentuos regioninius produktus. 

Bendruomenės centras bendradarbiaus su kitomis rajono bendruomenėmis, seniūnijomis ir kitomis 

įstaigomis, jiems pageidaujant pristatys regioninius produktus įvairiuose renginiuose, priims 

svečius bendruomenės namuose.  

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 527,00 Eur su PVM, Lygumų 

bendruomenės centras prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 

4 882,05 Eur.  

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurti 4 regioniniai produktai ir 

vykdoma 1 rinkodaros priemonė, projekto veiklose dalyvaus 7 jauni savanoriai (iki 29 m.), į 

projekto veiklas bus įtraukti 5 subjektai.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas. 


