
ĮGYVENDINTAS 

Jovarų kaimo bendruomenės vietos projektas 

„JUNKIMĖS Į SPORTUOJANČIŲ BENDRUOMENIŲ TINKLĄ“  

Nr. PAKR-LEADER-6B-I-4-4-2019 

 

Vietos projekto vykdytojas Jovarų kaimo bendruomenė, Vilties g. 35, Jovarų k., 

Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Asta Štarevičienė. 

Projektas įgyvendintas 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 14 d. Nr. BR1-169. 

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

2019. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 25 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2020 m. 

spalio 1 d., paramos suma 19 527,00 Eur su PVM, išmokėta suma 19 064,80 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – jungtis į sportuojančių bendruomenių tinklą, kuriant patrauklias Jovarų 

ir Šukionių kaimų bendruomenių sporto zonas, užtikrinančias sveikos gyvensenos ir sporto 

populiarinimą, kaimo gyventojų, jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių tarpe. 

Jovarų kaimo bendruomenė projektą įgyvendino su partnere Šukionių kaimo bendruomene. 

Projekto įgyvendinimo metu Jovarų kaimo bendruomenė prie bendruomenės namų esančiame 30,16 

arų žemės sklype įrengė krepšinio-tinklinio aikštelę, bendras plotas 510 kv m ir pastatė 4 lauko 

treniruoklius. Tokie pat treniruokliai įrengti ir Šukionių kaime. Įrengta krepšinio-tinklinio aikštelė, 

lauko treniruokliai yra svarbūs bendruomenėms ir prisideda prie kaimo viešojo gyvenimo 

patrauklumo didinimo, sporto bazės gerinimo, skatina kaimo gyventojus, bendruomenių narius 

aktyviau užsiimti sportu, ugdo teigiamą jaunosios kartos požiūrį į kūno kultūrą bei sportą. Projekto 

įgyvendinimo metu suorganizuoti 3 sporto renginiai: ,,Vasaros  palydėtuvės‘‘ Šukionių kaime, 

,,Sportuoti smagu‘‘ Jovarų kaime, įsigijus renginio organizavimo paslaugą 2020 m. rugsėjo 5 d. 

Jovarų kaime suorganizuotas renginys ,,Sportuokime visi‘. Renginyje dalyvavo ir įvairiose sporto 

rungtyse savo jėgas išbandė ne tik Jovarų bet ir Šukionių, Bardiškių, Pakruojo kaimo bendruomenių 

atstovai, pasirašę susitarimą jungtis į aktyvų laisvalaikį skatinančių ir sportuojančių bendruomenių 

tinklą.   

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 527,00 Eur su PVM, išmokėta suma 19  

064,80 Eur su PVM. Jovarų kaimo bendruomenė prie vietos projekto prisidėjo Pakruojo rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis 4 882,05 Eur.  

Pasiekimų rodikliai: projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius 104 

asmenys, į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukta 15 savanorių, surengti 3 aktyvaus laisvalaikio ir 

sporto renginiai, kuriuose dalyvavo 185 dalyviai, projekto rezultatais naudojasi dviejų seniūnijų – 

Pakruojo, Lygumų gyventojai, viso 191 gyventojas. 

Projekto viešinimo priemonė – plakatas. 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 


