
Baisogalos motociklininkų asociacijos vietos projektas 

„Baikerių centras“  

Nr. RADV-LEADER-6B-D-18-4-2021/42VS-PV-21-1-09779-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas Baisogalos motociklininkų asociacija, kodas 304466500, 

Mokyklos g. 52 A, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.  

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 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. BR1-213. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-

18-4-2021/42VS-PV-21-1-09779-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 25 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Baisogalos motociklininkų Asociacijai teikti 

mažinančias socialinę atskirtį Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų gyventojams reikalingas 

bendruomeniškumo stiprinimo bei vaikų užimtumo paslaugas, panaudojant Pakiršinio dvaro 

pastatus bei taip didinant kaimo vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę. 

Vietos projekto uždavinys – užtikrinti Asociacijos paslaugoms teikti būtinus išteklius. 

Asociacija įregistruota 2017 m. vasario 23 d., teisinė forma Asociacija.  

Pagrindinis asociacijos veiklos tikslas – siekti išmatuojamo teigiamo socialinio poveikio 

socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo veiklos 

srityje. Tikslinė grupė – Radviliškio rajono Baisogalos miestelio bei aplinkinių seniūnijų vaikai 

bei suaugę vietos bendruomenių nariai. Socialinio poveikio tikslas – spręsti socialinės atskirties 

problemą, skatinant socialinę integraciją. Pagrindinė orientavimosi kryptis: veiklos sritis – 

užimtumas; sritis, kurioje vykdoma veikla – socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei 

socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas. Papildomo orientavimosi kryptis: efektyvesnis 

gamtos išteklių naudojimas, atliekų tvarkymas. 

Projekto metu inicijuojamas ir pradedamas vykdyti socialinis verslas. Socialinio verslo 

modelis – išorinis. 

Pareiškėjas planuoja teikti bendruomeniškumo stiprinimo bei vaikų užimtumo paslaugas: 

Bendruomeniškumo stiprinimo paslaugos: 

Renginių organizavimas vietos bendruomenei; 

Patalpų nuoma vietos bendruomenei.  

Maisto tiekimas vietos bendruomenei. 

Vaikų užimtumo paslaugos: 

Vienos dienos edukacija mokyklinio amžiaus vaikams ir suaugusiems; 

Nuolat veikiantis būrelis mokyklinio amžiaus vaikams. 

Pareiškėjas planuoja vykdyti ekonominę veiklą – numatyta teikti šias paslaugas: 

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos; 

Apgyvendinimo paslauga be maitinimo; 

Apgyvendinimo paslauga su pusryčiais; 

Maisto gamyba ir tiekimas renginiams; 

Salės nuoma renginiams; 

Renginių organizavimas. 

Vietos projektas leistų prisidėti prie Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų gyventojų 

socialinės integracijos, panaudoti išskirtinius Pakiršinio dvaro pastatus bei pasiekti projekto 

tikslą, nes įgyvendinus projektą bus teikiamos gyventojams reikalingos bendruomeniškumo 

stiprinimo bei vaikų užimtumo paslaugos. 

Pareiškėjas pagal EVRK 2 red. Kodus planuoja užsiimti: 



G 45.20 – „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“;  

I 55.90 – „Kita apgyvendinimo veikla“;  

I 56.10 – „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“;  

I 56.21 – „Pagaminto valgio tiekimas renginiams“;  

P 85.59 – „Kitur, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“;  

R 93.29 „Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla“. 

Vietos projektas įgyvendinamas su partneriais: Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija (Biudžetinė įstaiga) ir Baisogalos gimnazija (Biudžetinė įstaiga):  

Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo prisidės 

piniginiu įnašu, kuris sudarys iki 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, be kurių būtų 

neįmanoma įvykdyti planuojamo vietos projekto bei finansuos netinkamą finansuoti projekto 

PVM; 

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija įsipareigoja prie vietos projekto įgyvendinimo 

prisidėti profesinėmis ir kitomis žiniomis, įgūdžiais, dalykine reputacija ir dalykiniais ryšiais. 

 Socialiniam verslui vystyti bus naudojamas Asociacijos valdomi Pakiršinio dvaro 

pastatai: 

Žemės sklypas, unikalus Nr.4400-4728-1116, adresu Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., 

Pakiršinio k. Parko g. 6A, nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo 

teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019-05-23 sudaryta nuomos 

sutartis Nr. (2.52-44)S7-12 su pareiškėju. Pastatai, kuriuose bus vystomos veiklos, unikalus 

Nr.7191-5001-6029 bei unikalus Nr.7191-5001-6036 pareiškėjui priklauso nuosavybės teise. 

2021 m. Asociacija užsakė ir buvo parengtas  Neatidėliotinų saugojimo ir avarinės grėsmės 

pašalinimo darbų sąrašą. Pastatų sutvarkymo ir parengimo socialiniam verslui vystyti darbai 

atliekami Asociacijos lėšomis. Planuojama, kad darbai bus atlikti iki projekto pradžios.  

Iš projekto lėšų įsigytas turtas bus laikomas adresu Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., 

Pakiršinio k. Parko g. 6A, pastatų unikalūs Nr.7191-5001-6029 bei Nr.7191-5001-6036.  

Projekto apimtyje naujoms paslaugoms teikti bus įsteigta 2,00 etatai naujų darbo vietų: 

veiklos organizatorius 0,5 etato; motociklų serviso vadovas/edukacijų vedėjas 0,5 etato; virėjas 

0,5 etato; pagalbinis darbuotojas 0,5 etato. 

Veiklų įvykdymas leis įgyvendinti projekto uždavinį, kuris leistų pasiekti projekto tikslą 

- sudaryti sąlygas Baisogalos motociklininkų Asociacijai teikti mažinančias socialinę atskirtį 

Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų gyventojams reikalingas bendruomeniškumo stiprinimo bei 

vaikų užimtumo paslaugas, panaudojant Pakiršinio dvaro pastatus bei taip didinant kaimo 

vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę, nes leistų Pareiškėjui teikti kaimo gyventojams 

reikšmingas paslaugas, leidžiančias sumažinti socialinę atskirtį. Šioms paslaugoms teikti būtų 

panaudoti vietos ištekliai – Pakiršinio dvaro pastatai. Vykdoma aktyvi Asociacijos veikla bei 

sukurtos naujos darbo vietos sudarys sąlygas didėti Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų gyvenimo 

kokybei – vykdoma aktyvi Asociacijos veikla bei teikiamos paslaugos leis sumažinti  tikslinių 

grupių socialinę atskirtį; sukurtos 2 naujos darbo vietos padidins vietos gyventojų užimtumą. 

Projekto poveikio laikotarpiu, tikėtina, augs vietos gyventojų gaunamos pajamos, susijusios tiek 

su Asociacijos darbuotojams mokamu darbo užmokesčiu, tiek su padidėjusia vietos gyventojų 

socialine įtrauktimi – gyventojams įsitraukus į visuomenės gyvenimą didėja jų motyvacija dirbti, 

atkuriami socialiniai ryšiai bei įsitraukimas į darbo rinką. 

2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu pareiškėjas paraiškų neteikė. 

Numatytas išlaidų apmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. Pareiškėjas planuoja 

teikti 1 mokėjimo prašymą. 

Paramos intensyvumas 95 proc., skirta paramos suma 97891,00 Eur be PVM. 

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 6 



rūšis (vnt.) 

4. Projekto naudos gavėjų skaičius (asm.) 1620 asmenų, iš jų: 540 

asmenų kasmet (tris metus nuo 

projekto pabaigos) 

5. Vietos gyventojų savanoriška veikla projektui įgyvendinti 

(asm.) 

5 

Vietos projektui viešinti bus pagamintas ir įrengtas A3 formato plakatas bei lipdukai įsigytai 

įrangai paženklinti. Šios išlaidos finansuojamos iš Pareiškėjo lėšų.  

 

Vietos projekto socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai (lentelė iš verslo plano) (Jeigu 

projektas nesusijęs su socialiniu verslu, ši lentelė pašalinama) 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio panaudojimas Verslo plano įgyvendinimo 

laikotarpis 

Kontrolės laikotarpis 

2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

1. Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų 

gyventojai, pasinaudoję asociacijos 

socialinėmis bendruomeniškumo 

stiprinimo – edukacijų, renginių 

organizavimo vietos bendruomenei bei 

salės nuomos vietos bendruomenei – 

paslaugomis, padedančiomis geriau 

integruotis į bendruomenę (proc. nuo 

gyventojų, kuriems nustatytas toks 

poveikis) 

0,00 0,00 1,46 1,46 1,46 2,19 

 


