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Vietos projekto vykdytojas Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, kodas 

300066754,  Varpo g. 16, Linkuva, Linkuvos sen., Pakruojo r.,  Centro pirmininkė Renata 

Dambrauskaitė Pėželienė. 

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 2021 m. balandžio 15 d. Nr. BR1-129. 

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

LEADER-6B-JS-6-6-2020/42VS-PV-20-1-09925-PR001 laikoma Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. balandžio 15 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. balandžio 15 d. 

Skirta paramos suma 9 772,00 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų įvairovę, sudarant 

vienodas sąlygas visiems įgyti profesinio orientavimo žinių ir įgūdžių, ir įgalinti prisidėti prie 

solidarios vietos bendruomenės kūrimo. 

Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras projekto veiklas vykdys pastate – Informacijų 

ir konsultacijų centre, J. Pakalnio g.1A, Linkuvos m., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. Pastatas 

nuomos teise valdomas Pakruojo rajono savivaldybės, ji su Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centru ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnija pasirašė Asociacijos 

sutartį, pagal kurią centrui leidžiama pastate vykdyti veiklas.  

Siekdamas kokybiškai įgyvendinti projekto veiklas, jaunimo centras įsigis buitinės 

technikos, kompiuterinės technikos komplektus, daugiafunkcinį spausdintuvą, stalų ir kėdžių 

komplektą, virtuvės baldus, biuro baldus, taip pat įsigis paslaugas: maitinimo, internetinės svetainės 

sukūrimo ir kūrybinių dirbtuvių dalyvių mokymo. Jaunimo centras įgijęs reikalingą techniką, 

įrangą, baldus ir paslaugas, vaikams ir jaunimui organizuos 4 renginius: 1. Neformalaus ugdymo 

programa –  kartu su Triškonių jaunimo klubu bus organizuojami kulinarijos, lyderystės, 

kompiuterinio raštingumo, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo užsiėmimai. 2. Kūrybinės dirbtuvės – 

dalyviai sužinos apie dalykines kompetencijas, kurias suteikia studijų programos, analizuos 

paklausias profesijas, aiškinsis, ką  jaunimas norėtų studijuoti arba kokią profesiją norėtų įgyti. 3. 

Moksleivių savanoriškos veiklos savaitė „(Pa)bandyk gyvai“ – jaunimo centras kartu su partneriais 

bei verslo atstovais įvertins ir atrinks 20 savanorių, kurie galės praktiškai išbandyti savo gebėjimus 

ir priimti darbo iššūkius, įsidarbindami įstaigose ar įmonėse pagal savanoriškos veiklos sutartį. 4. 

Karjeros diena „Ateik pasimatuoti“ – į renginį bus kviečiami rajono moksleiviai ir jie susitiks su 5 

skirtingų profesijų atstovais, kurie pristatys jaunimui savo profesijas, supažindins su jų privalumais 

ir trūkumais, verslo galimybėmis.  

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 772,25 Eur su PVM. Linkuvos krašto 

meno mėgėjų klubas prie vietos projekto prisideda partnerio Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto 

lėšomis 2 443,06 Eur, bendra projekto vertė 12 215,31 Eur su PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  Projekto veiklose dalyvaus 11 savanorių. Įgyvendinant projektą 

bendradarbiaus 2 jaunimo organizacijos. Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų 

skaičius – 16 šeimų (11 socialinės rizikos šeimų ir 5 daugiavaikės šeimos, kuriose auga 17 vaikų). 

Projekto įgyvendinimo metu 2022 m. bus surengti 4 renginiai, juose dalyvaus 260 dalyvių, projekto 

kontrolės laikotarpiu 2023–2024–2025 m. bus surengta po du renginius kiekvienais metais, 

renginiuose dalyvaus po 120 dalyvių.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.  


