
 Visuomeninio suaugusių ir jaunimo sporto klubo „Aitvaras“ vietos projektas 

,,LAISVALAIKIO GALIMYBIŲ DIDINIMAS IR JAUNIMO POMĖGIAMS PALANKIOS 

APLINKOS FORMAVIMAS“  

PAKR-LEADER-6B-JS-5-9-2019 

 

Vietos projekto vykdytojas Visuomeninis suaugusių ir jaunimo sporto klubas 

„Aitvaras“, kodas 168093574, Naujamiesčio g. 6, Žeimelis, Žeimelio sen., Pakruojo r., klubo  

prezidentas Antanas Indriulis. 

Projektas įgyvendinamas 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 2020 m. birželio 17 d. Nr. BR1-180. 

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

LEADER-6B-JS-5-9-2019 laikoma Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 17 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. kovo 19 d. 

Skirta paramos suma 9 396,00 Eur su PVM 

Projekto tikslas – didinti jaunimo laisvalaikio galimybes, sudaryti palankias sąlygas 

jaunimo pomėgių būrelio užsiėmimams organizuoti, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti vietos 

bendruomenės gyvenime. 

Į projekto partnerius Visuomeninis suaugusių ir jaunimo sporto klubas „Aitvaras“ pakvietė 

Grikpėdžių kaimo bendruomenę, kuri didelį dėmesį skiria sporto ir aktyvaus fizinio užimtumo 

skatinimui ir siekia, kad sportas taptų kaimo gyventojų, ypač jaunimo, neatsiejama kasdienio 

gyvenimo dalimi. Klubas ir bendruomenė, kaip veiklos partneriai, skatins abiejų organizacijų 

bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi, motyvuos jaunimą užsiimti sportine veikla, dalyvauti 

pomėgių klubo veikloje, savanoriauti, įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą. 

Įgyvendindamas vietos projektą „Laisvalaikio galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams 

palankios aplinkos formavimas“ tiesioginėms projekto veikloms vykdyti klubas įsigis 9 gokartus 

(minamus), rengs gokartų klubo užsiėmimus, organizuos varžybas. Taip pat klubas įsigis vidaus 

patalpų treniruoklius (bėgimo takelį, elipsinį ir jėgos daugiafunkcinį treniruoklius), kurie bus 

pastatyti projekto partnerio Grikpėdžių kaimo bendruomenės patalpose ir bus skirti kūno raumenų 

stiprinimui, sveikatos gerinimui.  

 Į vykdomo projekto veiklas bus įtraukti trijų socialiai pažeidžiamų grupių atstovai. 

Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę praplėsti klubo veiklose dalyvaujančių asmenų ratą, 

socialiai pažeidžiamų grupių asmenys (tikslinė projekto grupė) bus skatinami užsiimti įdomia veikla 

ir aktyviai leisti laisvalaikį. 

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 396,00 Eur su PVM. Visuomeninis 

suaugusių ir jaunimo sporto klubas „Aitvaras“ prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis 2 443,06 Eur.  

Pasiekimų rodikliai: Projekto veiklose dalyvaus 11 savanorių. Įgyvendinant projektą 

bendradarbiaus 2 jaunimo organizacijos, jų narių skaičius 71 narys. Projekto tikslinės grupės 

potencialių naudos gavėjų skaičius – 18 asmenų (socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir 

paaugliai iki 18 m., niekur nesimokantis ir nedirbantis jaunimas iki 29 m., daugiavaikėse šeimose 

augantys vaikai). Projekto įgyvendinimo metu bus surengti 3 renginiai, juose dalyvaus 79 dalyviai. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas. 


