
Šeduvos paslaugų centro vietos projektas 

„Šeduvos paslaugų centro materialinės bazės sukūrimas“  

Nr. RADV-LEADER-6B-D-7-4-2018 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Šeduvos paslaugų centras, kodas 304640068, Laisvės a. 6, 

Šeduva, 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. liepos 2 d. įsakymu Nr. BR1-188. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 11 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-7-4-

2018 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 15 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2019 m. lapkričio 05 d. 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Šeduvos paslaugų centrui teikti vietos gyventojams 

reikalingas paslaugas, kartu sprendžiant socialinės atskirties problemas.  

Priemonės tikslą labiausiai atitinka socialinės partnerystės pagrindu veikiančių paslaugų 

centrų kūrimas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie kaimo gyventojų socialinės atskirties ir skurdo 

mažinimo, nes įgalins NVO imtis bendruomeninio verslo ir teikti vietos gyventojams ir 

organizacijoms reikalingas paslaugas. Įgyvendinant projektą bus įsigyta paslaugoms teikti reikalinga 

įranga ir užtikrintas pasirinktų paslaugų teikimas bei prieinamumas vietos gyventojams. Papildomų 

paslaugų teritorijoje atsiradimas sudarys sąlygas vietos gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, ypač 

pagyvenusiems, vienišiems ir neįgaliems asmenims. 

Paslaugų centro veiklos tikslai yra – telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, 

nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo 

vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; skatinti bendruomeninių organizacijų veiklą, tenkinti 

gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius. 

Projekto metu bus įsigyjama technika ir įranga, reikalinga teikti Paslaugų centro suplanuotas 

paslaugas: aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas, apželdinimas, laistymas, sniego valymas ir išvežimas, 

pakelių šienavimas, lapų grėbimas ir išvežimas, gatvių ir aikščių šlavimas. Taip pat Šeduvos 

paslaugų centras teiks įvairių verslo renginių organizavimo paslaugą. Kad kokybiškai būtų 

atliekamos numatytos paslaugos būtina įsigyti: 

1) Kraštovaizdžio tvarkymo ir valymo paslaugoms teikti: Traktorius (nemažiau kaip 60 

AG) su priedais: frontalinis krautuvas su kaušu, šlaitinė žoliapjovė, frezavimo mašina, tripusio 

hidraulinio vertimo priekaba, priekaba su atidaromu galiniu bortu (kuris atlieka trapo funkciją); 

traktorius (nedaugiau kaip 26 AG) su priedais: žolės/lapų surinkimo sistema, šluota, sniego peilis;  

vejų traktoriaus, su žolės surinkimo sistema; vandens pervežimo ir laistymo bačka. Paslaugų centras, 

teikdamas aplinkos tvarkymo paslaugas, ne tik aptarnaus Šeduvos žydų memorialinį kompleksą, bet 

teikdamas paslaugas vietos gyventojams ir organizacijoms, formuos turistams patrauklų miesto 

vaizdą. 

2) Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugoms teikti: projektorius, ekranas su 

laikikliu,  prezenteris, nešiojamas kompiuteris, kolonėlės, spausdintuvas ir kita. Paslaugų centras 

ateityje planuoja teikti turizmo informacijos centro paslaugas, nes tokių paslaugų paklausa sparčiai 

auga. Radviliškio rajonas tampa ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistams patraukliu kraštu. Šeduvos 

miestas turi gilias žydų bendruomenės gyvenimo tradicijas, siekiančias XV amžių, kurios buvo 



drastiškai nutrauktos Antrojo pasaulinio karo metu. Holokausto aukų atminimui įamžinti Pasaulio 

žydų bendruomenė restauravo Šeduvoje savo protėvių kapines (2013-2014 m.) ir planuoja investuoti 

milijonus dolerių į jau pradėtą statyti Šeduvos žydų memorialinį kompleksą, kuriame bus pagerbtas 

Antrojo pasaulinio karo metais sunaikintas štetlo pasaulis. Tai reiškia, kad Šeduvos miestas patenka į 

pasaulio mastu organizuotą maršrutą, skirtą holokausto aukų atminimu besidomintiems turistams.   

3) Pareiškėjo veiklos administravimui reikalinga įranga: baldų komplektas, stacionarus 

kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, projektorius, telefonas, spausdintuvas ir kita kompiuterinė bei 

programinė įranga. 

Vadovaujantis Šeduvos miesto ir Pakalniškių seniūnų pažymų duomenimis, 2018 m. 

balandžio pradžioje šiose dviejose seniūnijose gyveno 6694 gyventojai. Planuojama, kad Paslaugų 

centro paslaugomis galėtų naudotis apie 20 proc., t. y. apie 1300 vietos gyventojų. 

Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis:  

N sekcija 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas; 

N sekcija 81.29 Kita valymo veikla; 

N sekcija 82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas. 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos: direktorius (0,25 etato), 

Mechanizatorius (1,5 etato), vadybininkas-administratorius (0,75 etato). 

Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 86 353,00 Eur be PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 20 proc. 

biudžeto lėšomis (t. y. iki 21 589,00 Eur be PVM) ir kompensuos projekto pridėtinės vertės mokestį 

21 proc. (t. y. iki 22 668,00 Eur). 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2,5 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2,5 

3. Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.) 1 300 

4. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

3 

 

Vietos projekto viešinimui numatytas A2 formato 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“.  

 


