
 Linkuvos bendruomenės vietos projektas 

„TIKSLINIŲ KOMPETENCIJŲ IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS“  

Nr. PAKR-LEADER-1C-M-5-7-2019 

 

Vietos projekto vykdytojas Linkuvos bendruomenė, kodas 300147658, Paukštelio g. 5, 

Linkuva, Linkuvos sen., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Bronislovas Mikalajūnas. 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, LEADER-19.2-SAVA-3. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2020 m. birželio 17 d. Nr. BR1-180.  

Vietos projekto vykdymo sutartis. Paramos sutartis nesudaroma, paraiška Nr. PAKR-

LEADER-1C-M-5-7-2019 laikoma Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 17 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. 

Skirta paramos suma 9 731,00 Eur  

Projekto tikslas – ugdyti potencialių ir esamų vietos projektų pareiškėjų bei vykdytojų 

dalykines kompetencijas būtinas sėkmingam strategijos įgyvendinimui užtikrinti.  

Projektas „Tikslinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“ skirtas kaimo bendruomenių ir 

kitų kaimo vietovėse veikiančių NVO, VšĮ atstovų projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijai 

ugdyti ir suteiks galimybę tikslinei mokymų dalyvių grupei įgyti reikiamus gebėjimus.   

Įgyvendindama projektą Linkuvos bendruomenė vykdys iš anksto suplanuotus mokymus, 

juose dalyvaus potencialūs ir esami vietos projektų pareiškėjai bei vietos projektų vykdytojai, bus 

sudarytos palankios sąlygos vystytis kryptingam ir darnesniam mokymų dalyvių 

bendradarbiavimui, naujų ryšių užmezgimui ir partnerių suradimui. Dalyviams bus suteikiama 

galimybė įgyti trūkstamų žinių, įgūdžių ir patirties bei atrasti naujų kaimo viešojo gyvenimo 

prasmių, reikalingų gyventojams aktyvinti, bendruomenei telkti ir strategijai įgyvendinti. 

Linkuvos bendruomenė mokymus organizuos pagal iš anksto planuojamas 7 mokymų 

temas: 1. Šiuolaikinės sveikatinimo strategijos – fizinis aktyvumas ir mityba; 2. Sveika mityba ir 

gyvensena XXI amžiuje misija (ne) įmanoma?; 3. Viešieji pirkimai mažose organizacijose; 4. 

Produktų realizavimo galimybės: saugumas, inovatyvumas ir patrauklumas; 5. Krašto kultūros ir 

tradicijų savitumo išsaugojimas panaudojant gamtinę žemdirbystę bendruomenėje; 6. 

Bendruomeninių verslų plėtra ir įvairovė; 7. Naujų regioninių maisto produktų iš vietinių žaliavų 

gamyba ir realizavimas (trumpoji maisto grandinė).  

Linkuvos bendruomenė projekto įgyvendinimą grindžia veiksmingumo ir novatoriškumo 

principais – bus siekiama kokybiškų mokymų rezultatų ir ieškoma efektyviausio santykio tarp 

turimos dalyvių patirties, teorinių žinių ir praktinės veiklos. Mokymus vedančių lektorių mokymų 

metodai bus inovatyvūs, kūrybiški ir lankstūs, kuriantys teigiamą mokymų aplinką ir siekiantys 

mokymų procesą padaryti įdomiu. 

Paramos intensyvumas 100 proc., paramos suma 9 731,00 Eur su PVM.  

Pasiekimų rodikliai: Mokymuose pagal kiekvieną temą dalyvaus po 16 dalyvių, viso 

mokymuose dalyvaus 112 dalyvių. Mokymai vyks pagal 7 mokymų temas, iš jų: vieni mokymai 

susiję su verslumo skatinimu, dveji mokymai susiję su inovacijų skatinimu, dveji mokymai susiję su 

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimu, vieni mokymai susiję su pirkimų organizavimo 

įgūdžių įgijimu, vieni mokymai susiję su krašto kultūros ir tradicijų išsaugojimu.  

Numatytam viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje.  


