
Baisogalos paslaugų centro vietos projektas 

„Paslaugų plėtra Baisogalos ir Sidabravo seniūnijose“  

Nr. RADV-LEADER-6B-D-9-2-2019 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Baisogalos paslaugų centras, kodas 304612670, Maironio g. 6, 

Baisogala, Radviliškio r. 

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

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

prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. BR1-296. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. spalio 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-9-2-

2019 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. lapkričio 4 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 4 d. 

Projekto tikslas – sukurti aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo 

seniūnijose. 
 

Projektas teikiamas siekiant pasirengti naujai veiklai – bendruomeninio verslo vykdymui. 

Projekto vykdymo metu įsigijęs visą reikiamą įrangą ir įdarbinęs darbuotojus, Paslaugų centras 

pradės teikti mokamas aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo seniūnijų gyventojams 

ir organizacijoms, o gautą pelną ketina panaudoti vietos bendruomenės poreikius atitinkančios 

veiklos plėtrai. Ekonominė veikla bus vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis. 

Paslaugų centro veiklos tikslai yra telkti įvairių vietos organizacijų pastangas ieškant 

tinkamiausių vietos plėtros sprendimų, skatinti bendruomeninių organizacijų veiklą, tenkinti 

viešuosius interesus, skatinti socialinės atskirties mažinimą, rūpintis kraštovaizdžio apsauga ir kt. 

Projektas teikiamas siekiant pasirengti naujai veiklai – bendruomeninio verslo 

vykdymui. Projekto vykdymo metu įsigijęs visą reikiamą įrangą ir įdarbinęs darbuotojus, 

Paslaugų centras pradės teikti mokamas aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo 

seniūnijų gyventojams ir organizacijoms, o gautą pelną ketina panaudoti vietos bendruomenės 

poreikius atitinkančios veiklos plėtrai. Įgyvendinus vietos projektą bus pasirengta vietos 

gyventojams ir organizacijoms teikti būtinas aplinkos tvarkymo paslaugas: teritorijų, gatvių ir 

šaligatvių šlavimo, sniego valymo, žolės pjovimo, lapų surinkimo, medžių ir krūmų išpjovimo, 

gėlynų įrengimo ir priežiūros, šiukšlių išvežimo ir pan. pagal poreikį. Suskatinta vietos 

bendruomenės narių savanorystė, prisidėta prie sunkiau gyvenančių gyvenimo kokybės gerinimo 

– prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo ir vietos bendruomenės solidarumo stiprinimo.  

Iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų bus įsigyta ši įranga ir technika: 

1. Motorinė transporto priemonė (N1 kategorijos lengvasis krovininis automobilis) su 

manipuliatoriumi (skirtas pakrauti įrangą į automobilį). Automobilis bus naudojamas pasikrauti 

aplinkos tvarkymo techniką ir nuvykti į paslaugos teikimo vietą. Automobilis perkamas su 

manipuliatoriumi - prietaisu, kuris skirtas įkelti aplinkos tvarkymo įrangą į automobilį. Turint 

tokią įrangą aplinkos tvarkymo darbus nepriklausomai nuo paslaugų atlikimo vietos galės atlikti 

vienas asmuo savarankiškai. 

2. Automobilio priekaba. Priekaba būtina, kad aplinkos tvarkymo techniką (nedidelio 

pajėgumo aplinkos tvarkymo technika ir įranga) operatyviai būtų galima nugabenti į paslaugų 

teikimo vietą. Priekaba bus kabinama prie motorinės transporto priemonės (N1 kategorijos 

lengvojo krovininio automobilio) su manipuliatoriumi. Ši įranga užtikrins, kad aplinkos tvarkymo 



paslaugas pagal iškvietimą operatyviai organizuoti galės vienas darbuotojas, be papildomos 

pagalbos. 

3. Kompiuterinės įrangos (stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, 

spausdintuvas, programinę įrangą) ir buhalterinės apskaitos programos komplektas. Investicija 

būtina Paslaugų centro veiklai organizuoti: klientų paieškai, užsakymų priėmimui, ryšių su 

klientais palaikymui, buhalterijos tvarkymui ir t.t.; 

4. Nedidelio pajėgumo aplinkos tvarkymo technika ir įranga (traktorius su priklausiniais: 

šluota, žolės ir lapų rinktuvu, priekaba, motorinis pjūklas (2 vnt.) ir krūmapjovė (2 vnt.)). 

Technika (traktorius, ne daugiau 19 AG su priklausiniais) būtina, kad racionaliai ir operatyviai 

būtų organizuojamos aplinkos tvarkymo paslaugos (medžių ir krūmų nupjovimas ir išvežimas, 

žolės pjovimas ir surinkimas, lapų surinkimas, teritorijų šlavimas) mažesnėse teritorijose, ten, kur 

paslaugas teikti su didelio pajėgumo technika neekonomiška ir neįmanoma techniškai. Numatoma, 

kad ši nedidelio pajėgumo technika daugiausiai bus naudojama Sidabravo seniūnijoje. 

Krūmapjovė reikalinga teritorijose, kurių neįmanoma aptarnauti mechanizuotu būtu. Motorinis 

pjūklas būtinas nereikalingų medžių, išvartų, stambesnių krūmų šalinimui. Perkamos 2 

krūmapjovės ir 2 motoriniai pjūklai, kad tuos pačius aplinkos tvarkymo darbus vienu metu būtų 

galima atlikti Baisogalos ir Sidabravo seniūnijose. 

5. Vejų traktorius. Traktorius bus naudojamas žolei pjauti nedidelėse teritorijose. 

Sidabravo ir Baisogalos seniūnijose. 

6. Traktorius su frontaliniu krautuvu ir priklausiniai: puspriekabė (priekaba), podirvio 

purentuvas (freza), mechaninė šluota, sniego peilis, augalinių atliekų smulkintuvas su bunkeriu, 

šlaitinis augalinių atliekų smulkintuvas. Traktorius (ne mažiau 44 AG) su priklausiniais bus 

naudojamas aplinkos tvarkymo paslaugų teikimui didelėse teritorijose, kur teikti paslaugas su 

mažo pajėgumo technika neefektyvu ir neekonomiška. Naudojant šį traktorių bus šienaujamos 

teritorijos (tuo pat metu surenkant nupjautą žolę), šienaujamos pakelės, surenkami lapai, 

šluojamos gatvės ir šaligatviai, įrengiami želdynai, valomas sniegas gatvėse ir teritorijose, 

vykdoma želdinių priežiūra, organizuojamas šiukšlių išvežimas ir t.t.). 

Įsigyta technika bei įranga bus saugoma Maironio g. 36A, Baisogala, Radviliškio r. sav. 

Projekto metu numatyta sukurti  3 naujas darbo vietas (etatus) tiesiogiai susijusias su 

projekte vykdoma veikla: finansininkas (0,5 etato); vairuotojai – traktorininkai (2 etatai)  ir 

direktorius (0,5 etato).   

Sukurtos 2 pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos rūšis: 

1. Kita valymo veikla N.81.29 

2. Kraštovaizdžio tvarkymas N.81.30 

Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 97 700,00 Eur be PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 5 proc. biudžeto 

lėšomis (t. y. iki 5 142,15 Eur be PVM) ir kompensuos projekto pridėtinės vertės mokestį 21 proc. (t. 

y. iki 21 596,85 Eur). 

 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 3 

2. Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.) 520 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

2 

 

Vietos projekto viešinimui numatytas įrengti stendas, bei bus įsigyjami lipdukai įsigytai 

įrangai ir technikai paženklinti. 



Paramos lėšomis įsigytas turtas bus apdraustas, kaip nurodyta taisyklių, patvirtintų LR 

žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija „Dėl vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“.  

 


