Bendruomenės metai
Vytauto Valiušio keramikos muziejaus salėje Leliūnų seniūnija, Leliūnų seniūnijos bendruomenė ir
kultūros centras surengė vakaronę-gyventojų sueigą „Bendruomenės metai“. Adventas, tai rimties,
dvasinio apsivalymo metas, ūkinių darbų pabaiga, laikas kada galima planuoti ateinančių matų
darbus.
Seniūnė Lina Petronienė Leliūnų gyventojus supažindino su vietos bendruomenės tarybos (VBT),
pirmininkė Zita Indriūnienė, paskirstytų lėšų įsisavinimu ir panaudojimu seniūnijos bendruomenės
poreikiams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtus 11,1 tūkst. litų administravo seniūnija.
Lėšos panaudotos, kultūros švietimo renginiams 6,2 tūkst. litų, didžiąją dalį lėšų sudaro išlaidos
kultūriniams Kraštiečių švenčių renginiams: Leliūnuose, Antalgėje, Pakalniuose 3.0 tūkst. litų, lėšos
taipogi skirtos Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčios vargonų remontui, leidiniui „Tėviškės aidai“,
internetinės svetainės www.leliunai.lt administravimui. Kita dalis lėšų 4,9 tūkst. litų buvo panaudota
viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti: pastatytos dėžės šiukšlėms, lankytinose vietose, įsigyta
žoliapjovė-krūmapjovė, pirktos medžiagos parapijos namų patalpų remontui, žaislai kalėdinei
eglutei. Pasidžiaugta jog seniūnijos bendruomenės 2012 metais įgyvendino 3 projektus pagal
LAEDER programą, atlikta darbų vertė arti 450 tūkst. litų. Parama pasinaudojo: Pakalnių moterų
užimtumo centras, Leliūnų seniūnijos bendruomenė, sodininkų bendrija „Puntukas“. 2013 metais
seniūnija sulauks ilgai laukto projekto, kuriuo numatoma esamas neveikiančios valgyklos patalpas
rekonstruoti į seniūnijos administracines ir kultūros centro patalpas. LEADER programos lėšos
pasieks Utenėlės gyventojus, projektas „Utenėlės gyvenvietės vandentiekio sutvarkymas“, kiti
projektai bus vykdomi Leliūnuose „Leliūnų miestelio centro aplinkos sutvarkymas ir automobilių
stovėjimo aikštelės įrengimas“ bei „V. Valiušio keramikos muziejaus ir Meno centro infrastruktūros
plėtra“ bus įsisavinta 367.9 tūkst. litų. Projektų pareiškėjai Utenos rajono savivaldybė, Utenos
kraštotyros muziejus.
Vakaro tęsinyje skambėjo dainos, saviveiklininkai susirinkusius žiūrovus kvietė šokiui.
Nuotaikingą programą leliūniškiams dovanojo kolektyvas „Utauta“, vadovė Liuda Griciuvienė.
Leliūnų seniūnijos bendruomenės pirmininkas Kęstutis Udras ir kultūros centro koordinatorius
Edmundas Gutauskas atsidėkodami kolektyvui iš Utenos dovanojo Leliūnuose ūkininkaujančio bei
eilėraščius rašančio Vytauto Marcinkevičiaus poezijos knygą „Laiko smiltys“, o pats knygos
autorius prisipažino, jog greit išleis poezijos knygą, kuri skirta mažiesiems ir jų tėveliams.

