
ĮGYVENDINTAS 

Noreikonių jaunimo klubo vietos projektas 

,,Noreikoniai – tiltas, jungiantis jaunimo ir bendruomenių veiklas“  

Nr. PAKR-LEADER-6B-J-3-8 

 

Vietos projekto vykdytojas Noreikonių jaunimo klubas, klubo pirmininkė Regyna 

Rakauskė. 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į 

vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ LEADER-19.2-SAVA-10. 

Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

sprendimas 2018 m. birželio 25 d.  

Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 25 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2018 m.  

gruodžio 31 d., paramos suma 7 141 Eur su PVM, išmokėta suma 7 140,78 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – suburti Noreikonių ir Triškonių kaimų vaikus, jaunimą ir visus 

bendruomenės narius bendrai veiklai, savanorystei, suformuojant patrauklią aplinką turiningam 

laisvalaikiui, sportui, profesinių įgūdžių bei kitų naudingų veiklų, mažinančių socialinę atskirtį, 

vykdymui.  

Projekto rezultatai. 

Noreikonių jaunimo klubas projektą įgyvendino bendradarbiaudamas su Triškonių jaunimo 

klubu. Projekto metu Noreikonių kaime, prie Kruojos upės esanti viešoji erdvė pritaikyta įvairioms 

veikloms organizuoti: bendriems renginiams ir užsiėmimams rengti, jaunimui, šeimoms, 

bendruomenei, visiems kartu stovyklauti, mokytis praktinių dalykų, įgyti įgūdžių, žiūrėti vaizdinę 

medžiagą, filmus, žaisti virtualius žaidimus, dainuoti karaoke, sportuoti ir visiems maloniai gamtoje 

pabūti. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti Noreikonių jaunimo klubas įsigijo šašlykinę, 

kompiuterinę, programinę, vaizdo bei garso įrangą, maitinimo paslaugą, sporto ir laisvalaikio įrangą 

bei prekes, elektros ir apšvietimo prekes, kad vakarais ir žiemos metu organizuojamus renginius 

apšviesti šviesos efektais ir girliandomis papuošti kaimo teritoriją. Įsigytą sporto ir laisvalaikio įrangą 

jaunimo klubas naudojo įvairiose sportinėse varžybose, darbo stovyklose, šeimų vakaruose ir kituose 

renginiuose, kurie buvo surengti ir kurie bus organizuojami nuolat ir sistemingai projekto kontrolės 

laikotarpiu. Vykdant projektą renginiai vyko ir Triškonių kaime. Siekiant paskatinti jaunimą 

bendradarbiauti, mokytis verslumo, susipažinti su kitų rajonų jaunimo organizacijų veiklomis, 

padedančiomis formuoti jaunimo profesinius įgūdžius, įsigijus transporto nuomos paslaugą,  
organizuotos išvykos į Jurbarko ir Šakių rajonus, vykta į partnerio organizuotus renginius. 

Įgyvendinant projektą savanoriškus darbus atliko 20 savanorių., bendradarbiavo 2 jaunimo 

organizacijos, vienijančios 46 narius. Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjai tai 

Noreikonių ir Triškonių kaimuose gyvenantys vaikai ir jaunimas nuo 8 iki 29 metų, viso 115 asmenų. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 9 renginiai, kuriuose dalyvavo 360 dalyvių, tame 

tarpe ir atstovai iš socialiai pažeidžiamų grupių – vaikai ir jaunimas bei gyvenantys daugiavaikėse 

šeimose. 

Noreikonių jaunimo klubas prie vietos projekto prisidėjo savanorišku darbu ir Pakruojo 

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Viešinant projektą publikuotas straipsnis laikraštyje „Auksinė varpa“. 

 

 

 

 

 

 



 

 



     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

    

 

 

 

 


