
ĮGYVENDINTAS 

Baisogalos bendruomenės vietos projektas 

„Vandenlenčių pramogų parko įrengimas Baisogalos II-ąjame tvenkinyje“  

Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-1-2018 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Baisogalos bendruomenė, kodas 171767296, Mokyklos g. 4, 

Baisogalos mstl., Radviliškio r. 

Projektas įgyvendintas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II 

prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. BR1-141. Paramos intensyvumas 80 proc. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. birželio 7 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-1-

2018, skirta paramos suma 36 995,00 Eur su PVM. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 1 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti,  mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 

2020 m. sausio 14 d., išmokėta paramos suma 36 958,24 Eur su PVM (2020-03-05). 

Projekto tikslas – Įrengiant vandenlenčių pramogų parką, organizuoti vaikų ir jaunimo 

patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties 

mažinimu. 

Projektu metu įrengtas naujas vandenlenčių parkas Baisogalos miestelio II-ame tvenkinyje. 

Įsigyta visa reikiama įranga vandenlenčių parko pramogų organizavimui: traukos lynų sistemą, 

sportinis inventorius (lentos, šalmai, liemenės, hidrokostiumai), vandens slydimo figūras 

(tramplynai). 

Įrengtas vandenlenčių parkas Baisogalos miestelyje taps inovacija, nes tai bus vienintelis 

toks parkas visame Radviliškio rajone. Šis parkas suteiks galimybę seniūnijos ir rajono jaunimui 

užsiimti įdomia, aktyvia, įtraukiančia veikla, kuri yra naudinga ne tik fiziniam vaikų ir jaunimo  

lavinimui, bet ir užimtumo  bei susidomėjimo sportu skatinimui. 

Įgyvendintas projektas leis geriau perduoti vietos jaunimui bendruomenėje egzistuojantį 

socialinį kapitalą (jos narių ryšius ir gyvenimišką patirtį), o bendruomenei perimti jaunimo siūlomas 

idėjas, bendrą veiklą siejant su darbo kultūros ugdymu ir socialinių inovacijų įgyvendinimu,  skirtų 

socialinei atskirčiai  mažinti. 

Vietos projekte numatytas skirtingų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios – bendradarbiavimas: vietos projekto pareiškėjas – Baisogalos bendruomenė; Radviliškio 

rajono savivaldybė prie projekto prisideda finansiniu įnašu; ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“ suteikia 

patalpas vandenlenčių pramogų parko įrangos saugojimui. 

Vandenlenčių parko įrengimas turės ir kitų privalumų: 

• Tvenkinys bus „įdarbinamas“.  

• Skatins jaunimą sportuoti, aktyviai leisti vasarą (galimybė su lynu įrengti ir žiemos 

sportą). 

• Vaikų, jaunimo, vietinių gyventojų užimtumas.  

• Galimybė sportuoti ir neįgaliems. 

• Garsinamas Baisogalos vardas (rengiamos regatos, turnyrai, festivaliai ir kt.).  

• Šiuolaikiškesnė infrastruktūra. 

Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidėjo 20 

proc. biudžeto lėšomis (t. y. iki 9 239,56 Eur su PVM). 



Vietos projekto vykdytojas viešino vietos projektą: įsigyta įranga paženklino programos 

viešinimo lipdukais, straipsniu spaudoje bei bendruomenės facebook paskyroje. 

 

 
 

 

 



 
 

 


