
Pareiškėjas: Asociacija Langakių bendruomenės centras 

Partneris:  Kėdainių rajono savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 10 proc. (18 

774,64lt) piniginiu įnašu. Bendra projekto vertė – 187 746,37lt. 
 

I. Prioritetas „Kaimo infrastruktūros modernizavimas“ 

1.1. Priemonė ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.2.Veiklos sritis – Kaimo vietovei svarbių pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms 

 

Projekto pavadinimas: 

„Langakių bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas gyventojų reikmėms“ 

 

Projekto tikslas: Pastatyti Langakių bendruomenės centro bendruomenės namus, sukurti kaimo 

gyventojams galimybę realizuoti save, užsiimti sau patraukliomis veiklomis. 

 

 

Projekto įgyvendinimo metu parengtas namelio iki 80 kv. techninis projektas, pastatyti  

bendruomenės centro namas iki 80 kv. Asociacijos Langakių bendruomenės centras pirmininkas - 

Antanas Čepliauskas, kuris  bendruomenei vadovauja nuo jos įkūrimo dienos  iki dabar. Įkūrus 

bendruomenę, jos nariais tapo 64 gyventojai, o dabar joje yra apie 100 narių. 

 

 

     
 

Bendruomenės nariai yra veiklūs, aktyvūs, entuziastingi. Net ir neturėdami namų, glausdamiesi kur 

papuola, jie ruošia įvairias šventes, kurios jau  tapo tradicinėmis ( Joninės, Užgavėnės ), vakarones, 

dalyvauja sporto varžybose, meno kolektyvų pasirodymuose, praskaidrina nuotaiką ne tik savam 

krašte bet nuvažiuoja ir į kaimyninius rajonus.  

 

2015 m. gegužės mėn. 30 d. Asociacijos Langakių bendruomenės centras atšventė įkurtuves 

naujuose namuose, kuriais džiaugėsi ne tik Langakių bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Šie namai 

reikalingi ir įvairiems renginiams, šventėms, džiugiems įvykiams ir nutikus nelaimei. 

  

Europos Sąjungos finansavimo ir bendruomenės dalyvavimo projekte dėka, Langakių kaime duris 

atvėrė nauji bendruomenės namai, kuriose bus vykdoma aktyvi veikla, jie taps pagrindine gyventojų 

susibūrimo vieta, didins kaimo patrauklumą jaunimui gyventi kaime. Ši Europos Sąjungos parama 

ypač naudinga šiuo metu, kai nėra jokių finansavimo šaltinių, kai jaunimas nenoriai lieka gyventi 

kaime. Turėdami namus, galvojama apie nedidelį versliuką.  



Bendruomenės namų jaukiose patalpose jau organizuojami įvairūs renginiai, švenčių minėjimai,   

gausiai žmonės rinkosi į mojinės pamaldas, repetuoja Dramos studijos kolektyvas, jaunimo muzikos 

grupė ir kiti meno saviveiklos kolektyvai. 

 

Asociacijos Langakių bendruomenės centras ateityje ketina plėsti bendruomenės namų plotą, kad 

būtų galima įkurti daugiafunkcinį centrą.  

 

       
  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


