
Projektas „Kaimo jaunimo įtraukimas į Pakruojo rajono vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimą“ 

 

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

,,Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ Lietuvos kaimo tinklo veiksmų 

programos kryptį „Patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios 

informacijos sklaida“. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. BRI-395 „Dėl paramos skyrimo pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį 

„Nacionalinis kaimo tinklas“ sąrašo patvirtinimo“. 

Paraiškos registracijos Nr. 4NT-KS-10-1-0005-PR001 

Paramos suma 7 212 Eur 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. rugsėjo 6 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2011 m. balandžio 6 d. 

Projekto tikslas – skatinti Pakruojo rajono kaimo vietovių jaunimo iniciatyvas, sudaryti 

sąlygas įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, keistis gerąja patirtimi, siekiant užtikrinti kokybišką 

projektų, skirtų vietos plėtros strategijai įgyvendinti, parengimą. 

Projekto veiklos. Įgyvendindama projektą VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ skatino kaimo 

vietovių jaunimą, kaip vieną iš tikslinių vietos plėtros strategijos grupių, keistis patirtimi ir 

renginiuose įgytas žinias bei gebėjimus taikyti praktinėje veikloje. Įgyvendinant projektą buvo 

organizuojami teminiai susitikimai Pakruojo rajono kaimo vietovių jaunimo atstovams. Susitikimų 

metu jaunimo atstovai mokėsi, kūrė idėjas ir parengė vietos projektus, skirtus Pakruojo rajono 

vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Surengta konferencija, kurioje jaunimo atstovai pristatė 

parengtus vietos projektus ir kartu su VVG „Nemunas“ jaunimo atstovais pasidalino įgyta patirtimi. 

Projekto rezultatas. Organizuoti 8 teminiai susitikimai su Pakruojo rajono kaimo vietovių 

jaunimo atstovais, kurių metu jauni žmonės mokėsi dirbti kūrybingai, didino ir plėtojo savo 

kompetenciją, ėmėsi iniciatyvos ir patys rengė projektus, padėjusius spręsti kaimo jaunimo 

problemas Pakruojo rajone. Jaunimo atstovai parengė 10 vietos projekto paraiškų, skirtų Pakruojo 

rajono vietos plėtros strategijai įgyvendinti. 2011 m. kovo 25 d. surengta konferencija, skirta 

jaunimo iniciatyvų ir bendradarbiavimo skatinimui, pasidalinimui pozityvia patirtimi, kurioje 

dalyvavo VVG „Nemunas“ jaunimo atstovai. Konferencijos metu buvo pristatomi parengti jaunimo 

iniciatyvų įgyvendinimo projektai. 

Projekto viešinimas. Įgyvendinamam projektui viešinti buvo išleista brošiūra. 


