Asociacijos „Šniūraičių bendruomenė“ vietos projektas
„Sportuojanti bendruomenė – sveika visuomenė“
Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-1-2019
Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“, kodas 300665608,
Šniūraičių g. 20, Šniūraičių k., Radviliškio r.
Projektas įgyvendinamas 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-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. BR1-179.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-12019
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 30 d.
Planuojama projekto pabaiga 2019 m. spalio 30 d.
Projekto tikslas – Šniūraičių kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimas ir patrauklumo
didinimas, kuriant bendradarbiavimo tinklus su kitomis bendruomeninėmis organizacijomis, siekiant
populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto bei kultūrines veiklas.
Iš paramos lėšų planuojama įrengti modernią krepšinio aikštelę, suoliukus bei surengti
keletą edukacinių renginių, skirtų sveikos gyvensenos populiarinimui.
Šniūraičių bendruomenė kartus su partneriais Radviliškio rajono savivaldybės
administracija, Aukštelkų kaimo bendruomene „Aukštoji alka“, Asociacija „Mankiškių
bendruomenė“ ir Daugėlaičių kaimo bendruomene siekdama kurti tematinius bendradarbiavimo
tinklus sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos
bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti ketina atnaujinti Šniūraičių kaime esančią viešąją
erdvę, įrengiant naują krepšinio aikštelę. Bendradarbiaujant su partneriais suorganizuoti gydomųjų
mankštų ciklus (2 ciklai po 10 užsiėmimų), pakviesti lektorę ir supažindinti kaimo žmones su
šiaurietiško ėjimo nauda sveikatai, praktiškai pademonstruoti ėjimo techniką, taip pat jaunimo
užimtumo skatinimui surengti kelis parodomuosius karate užsiėmimus, bei organizuoti jaunimo
krepšinio varžybas, burbulinio futbolo varžybas bei kitas pramogas „Šniūraičių vasaros sporto
šventėje“.
Krepšinio aikštelė bus įrengiama valstybinės žemės sklype, esančio adresu: Radviliškio r.
sav., Radviliškio sen., Šniūraičių k. Valstybinės žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai, žemės sklypas suteiktas panaudai Radviliškio rajono savivaldybei iki 2066 m. lapkričio
20 d. Dėl šiame sklype ketinamų investicijų įgyvendinat projektą, viešųjų erdvių sutvarkymui ir
pritaikymui kaimo gyventojams gauti sutikimai iš Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos Radviliškio skyriaus ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos.
Įgyvendinus projektą „Sportuojanti bendruomenė - sveika visuomenė“ įrengus modernią
krepšinio aikštelę, suorganizavus sveikos gyvensenos puoselėjimo renginius, bei jaunimo užimtumo
skatinimo renginius įtraukiant į sportines ir edukacines veiklas, bei surengiant vasaros sporto renginį
- Šniūraičių kaimo viešasis gyvenimas bus pagyvintas ir atnaujintas. Įgyvendinat numatytas veiklas
bus skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas tarp skirtingų bendruomenių kuriant ryšius ir mažinant

socialinę kaimo žmonių atskirtį, jaunimas įtraukiamas prisidedant prie projekto rengimo ir
įgyvendinimo.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 38 298,00 Eur su PVM. Projekto
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto
lėšomis (t. y. iki 9 575,00 Eur su PVM).
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.)
2.
Projekto veiklų skaičius (vnt.)
3.
Projektinė naudos gavėjų teritorinė aprėptis pagal
seniūnijas (vnt.)
4.
VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl
pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)
5.
Renginių skaičius (vnt.) ir planuojamų dalyvių skaičius
6.
Gydomųjų mankštų užsiėmimai (vnt.) ir planuojamų
dalyvių skaičius (vnt.)
7.
Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)
kontrolės laikotarpiu

Pasiekimo reikšmė
110
4
2
1714
1 renginys
50 dalyvių
2 ciklai po 10
20 dalyvių
užsiėmimų
2020 m.
1 renginys
50 dalyvių
2021 m.
1 renginys
50 dalyvių
2022 m.
1 renginys
50 dalyvių

Vietos projekto viešinimui numatytos A3 formato plakato maketavimo ir gamybos išlaidos.
Vietos projekto vykdytojas taip pat numato vietos projekto viešinimą bendruomenės organizuojamų
renginių metu ir dalijant ženkliukus.

