
Linksmučių kaimo bendruomenės vietos projektas 

„RITUALINĖS PASLAUGOS PAKRUOJO RAJONO GYVENTOJAMS“ 

Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-5-3-2019  
 

Vietos projekto vykdytojas Linksmučių kaimo bendruomenė, kodas 300971715,  

Kruojos g. 5, Linksmučių k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Arturas Stankevičius. 

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

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

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

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2020 m. liepos 15 d. Nr. Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-

5-3-2019.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 15 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. spalio 29 d. 

Skirta paramos suma 97 638,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – teikti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ritualines 

paslaugas, siekiant efektyviai panaudoti turimas bendruomenės patalpas. 

Linksmučių kaimo bendruomenė įkurta 2007 m. liepos 31 d. ir veiklas vykdo pastate, kuris 

pagal 2011 m. sausio 12 d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. S/PAN/2 perduotas 

bendruomenei naudoti 20 metų. Bendruomenė pagal Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros 

strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” ir priemonę „Krašto savitumo puoselėjimas ir 

patrauklaus įvaizdžio formavimas“  įgyvendino 2 projektus.  Bendruomenė rekonstravo pastatą 

(kultūros paveldo objektą) pritaikydama jį bendruomenės ir gyventojų reikmėms bei renginiams 

rengti.  

Įgyvendindama vietos projektą „Ritualinės paslaugos Pakruojo rajono gyventojams“ 

bendruomenė atliks pastato-bendruomenės namų paprastojo remonto darbus, pritaikydama patalpas 

naujai ekonominei veiklai vykdyti ir paslaugoms teikti, taip pat bus įsigyta paslaugoms teikti 

reikalinga atributika. Kitos bendruomenės ekonominės veiklos pasirinkimą lėmė tai, kad teritorijoje, 

kurioje veikia bendruomenė yra Linksmučių kapinės, tad bendruomenė pasirinko veiklą vykdyti 

Pakruojo rajono savivaldybės teisėtais pagrindais valdomame žemės sklype. Bendruomenė 

Linksmučių kapinėse įrengs kolumbariumą, kurį pastačius, Pakruojo rajono gyventojai turės 

galimybę įsigyti kolumbariumo nišas. Įgyvendindama projektą bendruomenė pradės teikti šias 

paslaugas: 1. Kolumbariumo nišų pardavimas; 2. Šarvojimo ir kitų renginių organizavimo paslauga; 

3. Aplinkos priežiūros ir tvarkymo paslauga (žolės pjovimas). 

Linksmučių kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimo metu pradėta vykdyti ekonominė 

veikla remsis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas bus skiriamas paslaugų 

kokybei gerinti, bendruomenės veiklai užtikrinti, aktualioms vietos problemoms spręsti. Pagrindinė 

kuriamų bendruomenės paslaugų tikslinė grupė yra bendruomenės nariai, Pakruojo seniūnijos ir 

rajono gyventojai. Linksmučių kaimo bendruomenė projektą įgyvendina su partneriu Pakruojo 

rajono savivaldybės administracija.  

Paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma 97 638,00 Eur be PVM, Linksmučių kaimo 

bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 26 

722,86 Eur, iš kurių 5 139,01 Eur yra 5 proc. ir 21 583,85 Eur yra PVM dengimo išlaidos, bendra 

projekto vertė 124 364,08 Eur. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, 

pagerinta infrastruktūra naudosis 50, paslaugas gaus 86 VVG teritorijos gyventojai.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas. 

 


