
Degėsių kaimo bendruomenės vietos projektas 

„KURIAME PATRAUKLŲ KAIMĄ“ Nr. PAKR-LEADER-6B-I-4-5-2019 

 

Vietos projekto vykdytojas Degėsių kaimo bendruomenė, kodas 300014070,  Mokyklos 

g. 1,  Degėsių k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Zinaida Labanauskienė. 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų 

ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8. 

Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2019 m. birželio 21 d. Nr. BR1-179. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. birželio 25 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-4-5-

2019. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 5 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. kovo 19 d. 

Skirta paramos suma 19 528,00 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – skatinti savanorystę ir bendradarbiavimą, didinti kaimo vietovių 

patrauklumą, sudaryti palankias sąlygas Degėsių kaimo ir Bardiškių krašto bendruomenių nariams, 

jaunimui ir senyvo amžiaus žmonėms, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, sportuoti, būti 

aktyviems ir sveikiems. 

Degėsių kaimo bendruomenė projektą įgyvendins kartu su partnere Bardiškių krašto 

bendruomene. Kartu veiklas vykdančių bendruomenių įgyvendinamas projektas ,,Kuriame 

patrauklų kaimą“ tiesiogiai prisidės prie sveikos, saugios ir kokybiškos gyvenimo bei sportinio 

ugdymo aplinkos sukūrimo Degėsių, Bardiškių ir aplinkiniuose kaimuose, pagerins sporto paslaugų 

kokybę, skatins bendradarbiauti, jungtis į aktyviai laisvalaikį leidžiančių, sportuojančių 

bendruomenių tinklą. Projekto įgyvendinimo metu bus išvalyta Degėsių kaime esanti kūdra, 

privežta žvyro ir smėlio, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, pastatyta persirengimo kabina, 

suoliukai, šiukšlių dėžė, sutvarkyta viešoji erdvė (plotas 1,25 ha) bus pritaikyta vietos gyventojų 

poilsiui, sportui, laisvalaikiui ir susibūrimams. Degėsių ir Bardiškių kaimuose, prie bendruomenių 

namų, bus įrengti lauko treniruokliai. Į projekto veiklas įtraukiamos 2 tikslinės (socialiai 

pažeidžiamos) grupės: jaunimas nuo 14 m. iki 29 m. ir senyvo amžiaus virš 60 m. asmenys. Bus 

organizuojami 3 aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginiai: 2019 m. rugpjūčio mėn. Degėsių ir 

Bardiškių kaimuose,  2020 m. kovo mėn. Degėsių kaime, juos ves savanoriai, bendruomenių nariai, 

renginiai projekto kontrolės laikotarpiu bus organizuojami sistemingai. 

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 528,00 Eur su PVM. Degėsių kaimo 

bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 4 

882,05 Eur. 

Pasiekimų rodikliai: Planuojama, kad projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų 

skaičius bus 90 asmenų. Į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukta 12 savanorių. Projekto 

įgyvendinimo metu bus organizuojami 3 aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginiai, kuriuose dalyvaus 

140 dalyvių. Planuojama, kad projekto rezultatais naudosis dalis trijų seniūnijų – Guostagalio, 

Žeimelio bei Linkuvos gyventojų, viso 255 gyventojai. 

 

 

 

 

  

 


