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Vietos projekto vykdytojas Linksmučių kaimo bendruomenė, Kruojos g. 5, Linksmučių 

k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Arturas Stankevičius. 
Projektas įgyvendintas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. 
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2020 m. birželio 17 d. Nr. BR1-180. 
Vietos projekto vykdymo sutartis. 2020 m. liepos 15 d. Nr. Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-

5-3-2019/42VS-PV-19-1-12482-PR001. 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 15 d. 
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2022 m.  

birželio 9 d., paramos suma 97 638,00 Eur be PVM, išmokėta suma 92 946,46 Eur be PVM. 
Projekto tikslas – teikti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ritualines 

paslaugas, siekiant efektyviai panaudoti turimas bendruomenės patalpas. 
Linksmučių kaimo bendruomenė įkurta 2007 m. liepos 31 d. ir veiklas vykdo pastate 

(unikalus Nr. 6585-3000-1011), kuris pagal 2011 m. sausio 12 d. savivaldybės turto panaudos 

sutartį Nr. S/PAN/2 perduotas bendruomenei naudoti 20 metų. Įgyvendindama vietos projektą 
„Ritualinės paslaugos Pakruojo rajono gyventojams“ bendruomenė atliko pastato paprastojo 
remonto darbus ir įsigijusi reikiamą atributiką pritaikė patalpas paslaugoms teikti. Taip pat 
bendruomenė Linksmučių kapinėse įrengė kolumbariumą ir suteikė galimybę Pakruojo rajono 

gyventojams įsigyti kolumbariumo nišas. Vykdydama projekto veiklas Linksmučių kaimo 

bendruomenė sukūrė 2,5 nuolatinės darbo vietos, atrinko ir nuolatiniam darbui įdarbino darbuotojus 

ir pradėjo teikti šias paslaugas: kolumbariumo nišų pardavimas; šarvojimo ir kitų renginių 

organizavimo paslauga; aplinkos priežiūros ir tvarkymo paslauga (žolės pjovimas). 
Linksmučių kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimo metu pradėta vykdyti ekonominė 

veikla remiasi socialiai atsakingo verslo nuostatomis, gaunamas pelnas bus skiriamas paslaugų 

kokybei gerinti, bendruomenės veiklai užtikrinti, aktualioms vietos problemoms spręsti. Pagrindinė 

kuriamų bendruomenės paslaugų tikslinė grupė yra bendruomenės nariai, Pakruojo seniūnijos ir 

rajono gyventojai. Linksmučių kaimo bendruomenė projektą įgyvendina su partneriu Pakruojo 
rajono savivaldybės administracija.  

Paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma 97 638,00 Eur be PVM, išmokėta paramos 
suma 92 946,46 Eur be PVM, prie vietos projekto bendruomenė prisidėjo Pakruojo rajono 
savivaldybės biudžeto lėšomis 26 722,86 Eur, bendra projekto vertė 124 364,86 Eur.  

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, 

pagerinta infrastruktūra naudojasi 64 bendruomenės nariai, sukurtos 3 naujos paslaugos, 
paslaugomis naudojasi 87 VVG teritorijos gyventojai.  

Pagaminta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas. 
 

 



 
 
 

 
 

 

 



 



 



 
 
 
 
 


