
ĮGYVENDINTAS 

 Linkaičių bendruomenės vietos projektas  

„Burkimės sportui ir kokybiškam užimtumui“  

Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-15-1-2019/42VS-PV-20-1-02727-PR001 

 

 

 Vietos projekto vykdytojas Linkaičių bendruomenė, kodas 304965624, Arsenalo g. 3-44, 

Linkaičių k., 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-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.  

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. BR1-223.  

Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-15-

1-2020/ 42VS-PV-20-1-02727-PR001  

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. rugpjūčio 1 d.  

Projekto pabaiga 2021 m. spalio 8 d.  

Projekto tikslas – telkti Linkaičių, Vėriškių bei Kalnelio Gražionių gyventojus sportui bei 

kokybiškam užimtumui, siekiant atnaujinti kaimo viešąjį gyvenimą bei padidinti jo patrauklumą.  

Projekto ,,Burkimės sportui ir kokybiškam užimtumui“ tikslas atitinka priemonės tikslą, nes 

projekto metu kuriamas savanoriškas tematinis tinklas iš Linkaičių, Vėriškių ir Kalnelio Gražionių 

kaimų gyventojų bei juos atstovaujančių kaimų bendruomenių aktyvesnei ir sveikesnei gyvensenai, 

sportui skatinti bei jaunimo užimtumui didinti. Bendruomenė šio projekto pagalba įrengė universalią 

sporto aikštelę (multifunkcinė krepšinio, teniso ir tinklinio) Linkaičiuose 480 kv. m., suorganizavo 

paskaitų ciklą sveikos gyvensenos temomis ir sporto šventę Linkaičiuose. Veiklų įvykdymas ir 

uždavinių įgyvendinimas – sudarė galimybes vykdyti sporto užsiėmimus Linkaičiuose, suteiktos 

žinios bei praktiniai įgūdžiais sveikos gyvensenos bei sporto srityse, į sporto užsiėmimus įtraukti 

gyventojai, įskaitant vaikus ir jaunimą – sutelkė Linkaičių, Vėriškių bei Kalnelio Gražionių 

gyventojus sportui bei kokybiškam užimtumui. Įgyvendinus vietos projektą atnaujintas kaimo 

viešasis gyvenimas bei padidintas jo patrauklumas, padidintas vaikų ir jaunimo užimtumas.  

Universali sporto aikštelė įrengta žemės sklype, adresu: Arsenalo g. 1, Linkaičių k., 

Radviliškio r., kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, žemės sklypas suteiktas 

nuomai UAB Mano būstas Radviliškis iki 2045 m. sausio 24 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 sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis su UAB Mano Būstas Radviliškis.  

Paramos intensyvumas 80 proc., gautas paramos suma iki 40 000,00 Eur su PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidėjo 20 proc. biudžeto 

lėšomis (t. y. iki 10 000,00 Eur su PVM).  

Pasiekimų rodikliai:   

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.) 984 

2. Projekto veiklų skaičius (vnt.) 5 

3. Projekto naudos gavėjų teritorinė aprėptis pagal seniūnijas 3 



(vnt.) 

4. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

9359 

5. Paskaitų „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ skaičius 

(vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (asm.) 

1 vnt. 20 asm. 

6. Šiaurietiško ėjimo paskaitų-treniruočių skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (asm.) 

3 vnt. 30 asm. 

7. Teniso pagrindų paskaitų-treniruočių skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (asm.) 

3 vnt. 20 asm. (po 10 

asm. kiekvienoje 

paskaitoje-

treniruotėje, 

tačiau 20 unikalių 

asmenų, nes 

asmenys gali 

kartotis) 

8. Renginių skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius 

(asm.)  projekto kontrolės laikotarpiu 

2022 m. 

1 renginys 25 dalyviai 

2023 m. 

1 renginys 25 dalyviai 

2024 m. 

1 renginys 25 dalyviai 

   

   

   

   

    

    

    

   

  

 

  

 

  

 


