
Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė“ vietos projektas „Pilietinio ugdymo 

centras“ Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-2-2020/ 42VS-PV-20-1-11551-PR001 

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Mėnaičių bendruomenė“, kodas 300661353, 

Partizanų g. 5, Minaičių k., Grinkiškio  sen., Radviliškio r. sav. 

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

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 –2023 m.“ 1 prioriteto 

priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti  paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. BR1-134. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. gegužės 27 d. Nr. RADV-LEADER-6B-

D-16-2-2020/ 42VS-PV-20-1-11551-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 15 d.  

Projekto pabaiga 2022 m. kovo 31 d.  

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Asociacijai ,,Mėnaičių bendruomenė“ teikti 

Radviliškio rajono moksleiviams ir suaugusiesiems reikalingas pilietinio ir tautinio ugdymo krypties 

užimtumo paslaugas, panaudojant išskirtinius Minaičių kaimo išteklius bei taip didinant kaimo 

vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę. 

Projekto uždavinys - užtikrinti Centro paslaugoms teikti būtinus išteklius. 

Vietos projektas leistų išspręsti pilietinio ir tautinio ugdymo krypties užimtumo 

paslaugų stygiaus problemą, panaudoti išskirtinius Minaičių kaimo išteklius bei pasiekti projekto 

tikslą, nes įgyvendinus projektą bus teikiamos gyventojams reikalingos paslaugos. 

Vietos projekto apimtyje plėtojamas bendruomeninis verslas. 

Įgyvendinus projektą sukurtos 2 naujos darbo vietos. 

Sukurtos 3 pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos rūšis: 

1. 55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla; 

2. 55.30 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla; 

3. 93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu įrengti geriamojo vandens bei nuotekų valymo 

įrengimai, bei dušo patalpos centro lankytojams; įsigytos skalbyklės su džiovinimo funkcija, 

dažasvydžio įrangos komplektas, vaikų žaidimų aikštelė (kliūčių ruožas), patalynė, virtuvės indai, 

palapinės, baidarės su papildoma įranga, kompiuterinė įranga. 

Šiam vietos projektui įgyvendinti buvo skirta iki 95 984,00 (devyniasdešimt penkių 

tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris - Radviliškio rajono savivaldybės administracija 

prie vietos projekto prisidėjo iki 24 858,00 (dvidešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų 

penkiasdešimt aštuonių eurų) Eur: (5 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų ir (21 

proc.) PVM mokestis, o Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, prisidėjo prie veiklos ,,Centro teikiamų 

paslaugų – edukacijų, aktyvaus laisvalaikio veiklų, kitų veiklų – turinio sukūrimas“ organizavimo. 

Pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo 

reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos rūšis (vnt.) 3 



Vietos projektui viešinti pagamintas ir įrengtas A3 formato plakatas bei įsigyti lipdukai 

įrangai ir technikai paženklinti. Šios išlaidos buvo finansuotos iš Pareiškėjo lėšų. 


