
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 įgyvendintas 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. 

Projekto pabaiga 2021 m. spalio 1 d. 

             Projekto tikslas – sukurti aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo 

seniūnijose. 
 

Projektu pasirengta naujai veiklai – bendruomeninio verslo vykdymui. Projekto vykdymo 

metu įsigijęs visą reikiamą įrangą ir įdarbinęs darbuotojus, Paslaugų centras pradėjo teikti mokamas 

aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo seniūnijų gyventojams ir organizacijoms. 

Ekonominė veikla 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. 

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

Projekto metu sukurtos 3 naujos darbo vietos (etatai) tiesiogiai susijusios 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., gauta paramos suma 86 164,57 Eur be PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidėjo 5 proc. 

biudžeto lėšomis ir kompensavo projekto pridėtinės vertės mokestį 21 proc.  

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 įrengtas stendas, bei lipdukais paženklinta įsigyta įranga ir 

technika. 

 


