Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projektas
„Ateitis - mūsų rankose“ Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-3
Vietos projekto vykdytojas Miežaičių kaimo bendruomenė, kodas 300560468, Ąžuolų g.
2, Miežaičių 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-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės
atskirties mažinimą“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. BR1-75.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. balandžio 5 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JKS4-3
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. balandžio 5 d.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. gruodžio 1 d.
Projekto tikslas – Gerinti vaikų ir jaunimo ugdymą, įtraukiant jaunimą į vietos
bendruomenės organizavimą, siekti socialinės atskirties mažinimo, stiprinant Miežaičių ir kitų
aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeninį sutelktumą, įtraukiant juos į bendruomenines socialines
veiklas, skatinti gyventojų užimtumą, saviugdą.
Vietos projektu siekiama stiprinti Miežaičių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojų
bendruomeninį sutelktumą, skatinti gyventojus spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus,
mažinti socialinę atskirtį, pritraukti gyventojus bendruomeninei socialinei veiklai.
Planuojama suorganizuoti konferenciją – Kraštiečių suvažiavimas. Į organizacines veiklas
planuojame įtraukti vaikus, jaunimą ir vyresnio amžiaus kaimo gyventojus. Šia veikla norime vaikus
ir jaunimą supažindinti su kaimo istorija ir tradicijomis. Bendruomenės viešojoje erdvėje planuojame
pastatyti du vėliavų pakėlimo stiebus – kad ištisus metus plazdėtų Lietuvos valstybinė ir Miežaičių
kaimo bendruomenės vėliavos. Vėliavos ugdo pilietiškumą, patriotiškumą, reprezentuoja
bendruomenės vienybę. Bendruomeniškumo įtvirtinimui planuojama pastatyti koplytstulpį, kuriame
pavaizduotas sėjėjas Izidorius – tai tarsi padėka protėviams už jų sunkų kasdienį darbą. Tai būtų ir
kvietimas jaunimui, vaikams burtis į bendruomenę, išvykusiems grįžti į gimtinę. Taip pat būtina
įsigyti lauko palapinę, baldus (suolus, stalus), konferencijos organizavimo paslaugą. Planuojamas ir
konferencijos dalyvių pamaitinimas. Tikimasi, kad Kraštiečių suvažiavime bus nemažiau kaip 100
asmenų.
Vietos projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti 2019 ir 2020 m. 10 dienų
trukmės vaikų vasaros poilsio stovyklas nukreipiant vaikus produktyviam laisvalaikio praleidimui.
Planuojama, kad stovykloje bus 21 Mėnaičių ir 21 Miežaičių kaimo vaikai bei jaunimas ir 8 suaugę
savanoriai. Ši veikla suteiks galimybes kaimyninių seniūnijų vaikų ir jaunimo užmegzti naujas realias
pažintis, atrasti bendraminčių. Visa tai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo. Stovyklos metu
planuojama užmegzti ryšius su jūrų skautų organizacija „Didvytis“, lankytis pas vietos ūkininkus,
prižiūrės ir puoselės prie bendruomenės namų įrengtą alpinariumą. Vaikų vasaros stovyklos metu
planuojama organizuoti: burbulinio futbolo turnyrą – šiai veiklai įgyvendinti būtina įsigyti burbulinio
futbolo organizavimo paslaugą 1 dieną; edukacinę programą „Paauglių sėkmės įpročiai“ – 5
užsiėmimai; išvykas į Klaipėdos jūrų muziejų, Panemunės pilis (Kauno pilis, Veliuonos krašto
muziejus, Raudonės pilis, Panemunės pilis), Medininkus, Biržus, Rokiškio dvarą dalyvaujant
dviejuose edukacinėse programose „Medžiotojo Roko pasakojimai apie Rokiškio senovę“ ir „Mano
prosenelių vaikystė“ – šioms veikloms įgyvendinti būtina įsigyti transporto paslaugas bei bilietus.
Vaikams ir vadovams vasaros stovyklos metu bus tiekiamas maitinimas (pietūs) – būtina įsigyti
maitinimo paslaugą. Taip pat būtina įsigyti lauko palapinę, baldus (suolus, stalus), knygų lentyną –

kad bendruomenės patalpose esančios knygos būtų sudėtos tvarkingai ir ne tik vaikai jomis galėtų
naudotis vasaros stovyklos metu, bet ir visi Miežaičių kaimo gyventojai.
Stiprinant Radviliškio seniūnijos bendruomenių bendradarbiavimą 2019-2020 metais liepos
6-omis dienomis Miežaičių kaime planuojama surengti dvi tradicines sporto šventes. Minėtos veiklos
padės organizuoti vaikų ir jaunimo, daugiavaikių šeimų ir senjorų užimtumą, naujų ryšių užmezgimui
tarp kaimyninių bendruomenių. Planuojama, kad dviejuose sporto šventėse dalyvaus apie 140 sporto
entuziastų. Iš vietos projekto lėšų planuojamas sporto švenčių dalyvių pamaitinimas, taip pat būtina
įsigyti lauko palapinę bei stalus su suolais.
Rengiant vietos projektą bendruomenės nariai išreiškė pageidavimą, kad norėtų užsiėmimų
susijusių su senaisiais amatais. Šiam poreikiui patenkinti vietos projekto įgyvendinimo metu
numatyta suorganizuoti vilnos vėlimo aštuonis ir vytelių pynimo dešimt užsiėmimų. Vilnos vėlimo
užsiėmimai planuojami 2019 m., kuriuose dalyvaus 20 Minaičių ir Miežaičių kaimų. Į šią veiklą bus
įtraukti skirtingų amžių grupių ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovai. Vytelių pynimo užsiėmimai
planuojami 2020 m., kuriuose dalyvaus 15 asmenų ir įvairių socialinių grupių. Šioms veikloms
vykdyti būtina įsigyti užsiėmimų vedimo, su reikalingomis medžiagomis ir įrankiais, paslaugas. Taip
būtina įsigyti palapinę, stalus, suolus, bei numatomas ir užsiėmimų dalyvių maitinimas (pietūs).
Užsiėmimų metu įgyta patirtimi bus dalinamasi su kitais bendruomenės nariais, pagaminti dirbiniai
bus pristatomi įvairiuose paroduose bei renginiuose.
Vietos projektas prisidės ir prie gyvenimiškos patirties perdavimo, siejant veiklas su darbo
kultūros ugdymu. Vaikus ir jaunimą planuojama supažindinti su netradiciniu ūkininkavimu aplankant
alpakų ūkį Šiaulių rajone. Kad vaikai ir jaunimas susipažintų su daržovių auginimu planuojama
aplankyti agurkų ūkį esantį Anykščių rajone. Ignalinos rajone planuojama sudalyvauti edukacinėje
programoje „Paukščių takas“. Šios veiklos, parodysiančios galimybes ką galima veikti ir dirbti
kaime, planuojamos 2019-2020 m., dalyvių 50. Reikalinga įsigyti transporto paslaugas, bei bilietai į
alpakų ūkį.
Siekiant gerinti bendruomenių ir įvairių įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą 2019-2020 m.
planuojamos diskusijos „Šeima be smurto“, „Apvalus stalas“, „Žalingų įpročių įtaka sveikatai“,
„Saugus internetas“. Susitikimuose su vietos gyventojais dalyvaus bendruomenės pareigūnai,
priešgaisrinės saugos darbuotojai, Radviliškio visuomenės sveikatos biuro specialistai ir Radviliškio
seniūnijos atstovai. Ši veikla pagerins iškilusių problemų sprendimus, tėvų švietimą, skatins
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, prisidės prie jaunimo įtraukimo į bendruomenės organizavimą.
Reikalinga įsigyti stalus, suolus.
Bendruomenės ugdomajai, kultūrinei, meniniai veiklai palaikyti bei socialiniai atskirčiai
mažinti 2019 m. spalio mėn. planuojama organizuoti šeimų proto mūšį į kurį bus įtrauktos socialiai
pažeidžiamos Miežaičių kaimo ir Mėnaičių bendruomenių šeimos. Iš vietos projekto lėšų būtina
įsigyti palapinę, suolus, stalus. 2019 m. gruodžio mėn. planuojama išvyka į Klaipėdos dramos teatrą.
Planuojama 50 dalyvių. Iš vietos projekto lėšų būtina įsigyti transporto paslaugas ir bilietus į teatrą.
2019 m. gruodžio mėn. planuojama organizuoti, jau tradicine tapusia, kalėdinę vakaronę „Gerų darbų
regata“. Vakaronėje dalyvautų apie 60 Miežaičių ir Mėnaičių kaimų gyventojų. Iš vietos projektų
lėšų planuojamas vakaronės dalyvių maitinimas, taip pat būtina įsigyti stalus, suolus, renginio
organizavimo paslaugą. 2020 m. planuojama suorganizuoti šeimų šventę daugiavaikėms ir kitoms
Miežaičių bei Mėnaičių bendruomenių šeimoms, kurioje planuojamas dalyvių skaičius 50. Šventės
metu planuojamos įvairiausios šeimų sportinės varžytuvės, senjorų galės sudalyvauti pasakų
varžytuvėse. Iš vietos projekto lėšų numatomas šventės dalyvių maitinimas, taip pat būtina įsigyti
palapinę, stalus, suolus. 2020 m. liepos mėn. planuojama išvyka paplaukioti su baidarėmis Ventos
upe. Šioje veikloje dalyvautų 50 asmenų iš Miežaičių bei Mėnaičių bendruomenių. Iš vietos projekto
lėšų būtina įsigyti transporto bei baidarių nuomos paslaugas.
Kadangi Miežaičių kaime biblioteka uždaryta seniai, turimos bendruomenės knygos sudėtos
ant palangių ir stalų, vietos projekto lėšomis planuojama įrengti nedidelę biblioteką, kurioje
gyventojai galėtų kultūringai leisti laisvalaikį, keistis turimomis knygomis, skaityti ten esamas

knygas, pasiimti knygas išsinešimui į namus. Planuojama jaunimą įtraukti į socialiai reikšmingą
veiklą – savanoriškas knygų pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms. Šiam tikslui pasiekti
būtina įsigyti knygų lentyną.
Prie bendruomenės namų įrengtos krepšinio, tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės, pastatyti
lauko treniruokliai, sutvarkyta viešoji erdvė, atnaujinta veja. Teritorijos priežiūrai, kad ji būtų saugi ir
tvarkinga, iš vietos projekto lėšų būtina įsigyti vejos traktoriuką. Bus paskirtas atsakingas asmuo,
degalai perkami iš nario mokesčio lėšų.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 32 492,00 Eur su PVM. Projekto
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto
lėšomis (t. y. iki 8 123,18 Eur su PVM).
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Projekto naudos gavėjų skaičius (asm.)
2.
Renginių skaičius (vnt.)
3.
Į projekto veiklas įtrauktų socialiai pažeidžiamų grupių
atstovų skaičius (asm.)
4.
Vaikų vasaros stovyklos (vnt.)
5.
Edukacinių mokymų paslaugos (vnt.)
6.
Išvykos (vnt.)
7.
Renginių skaičius ir dalyvių skaičius kontrolės laikotarpiu
(vnt.)

Pasiekimo reikšmė
693
4
315
4
18
8
7 renginiai/400 dalyvių
1m. – 2 renginiai/95 dalyviai
2 m. – 2 renginiai/95 dalyviai
3 m. – 1 renginys/70 dalyvių
4 m. – 1 renginys/70 dalyvių
5 m. – 1 renginys/70 dalyvių

Vietos projekto viešinimui numatytos A2 formato plakatų gamybos išlaidos, viešins
projektą internetinėse svetainėse, vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais, bei įsigytą
ilgalaikį turtą ženklins išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais.

