
ĮGYVENDINTAS 

Kutiškių kaimo bendruomenės vietos projektas „Kutiškių kaimo bendruomenės 

paslaugos Radviliškio rajono gyventojams“ Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-1-

2020/ 42VS-PV-20-1-11552-PR001 

Vietos projekto vykdytojas Kutiškių kaimo bendruomenė, kodas 300025412, Pušų g. 

35, Kutiškių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.  

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

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 –2023 m.“ 1 prioriteto 

priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti  paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. BR1-134. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. gegužės 27 d. Nr. RADV-LEADER-6B-

D-16-1-2020/ 42VS-PV-20-1-11552-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 15 d.  

Projekto pabaiga 2021 m. rugsėjo 30 d.  

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Kutiškių kaimo bendruomenei teikti Radviliškio 

rajono gyventojams reikalingas paslaugas, taip didinant kaimiškų vietovių patrauklumą bei gyvenimo 

kokybę. 

Projekto uždavinys - užtikrinti gyventojams reikalingoms paslaugoms teikti būtinus 

išteklius. 

Vietos projektu ,,Kutiškių kaimo bendruomenės paslaugos Radviliškio rajono 

gyventojams“ siekiama spręsti keletą problemų, kurios sąlygoja projekto poreikį: 

1. Pastaruoju metu Radviliškio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, tampa vis aktualesnė asmens 

turto – butų, namų, sodybų - saugumo problema.  

2. Bendruomenės finansinis savarankiškumas, galimybė išlaikyti save. 

Vietos projekto apimtyje plėtojamas bendruomeninis verslas.  

Įgyvendinus projektą sukurtos 2,0 naujos darbo vietos: komercijos direktorius (1,00 

etatas), inžinierius-maketuotojas (1,0 etatas). 

Sukurtos 2 pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos rūšis: 

1. Apsaugos sistemų paslaugos N.80.20 

2. Kitos leidybos paslaugos N.58.19 

Šioms paslaugoms teikti bei darbams vykdyti įsigyta: UV stalinis spausdintuvas, 

ploteris, graviravimo ir pjaustymo lazeris, serveris su vidine atmintimi, stacionarus kompiuteris, 

nešiojamas kompiuteris, LED monitorius, UPS maitinimo šaltinis, spausdintuvas, televizorius, 

programinė įranga, šilumos siurblys. 

Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 106 227,00 (vieno šimto šešių tūkstančių 

dviejų šimtų dvidešimt septynių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos 

projekto prisidėjo iki 29 073,00 (dvidešimt devynių tūkstančių septyniasdešimt trijų eurų) Eur: (5 

proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų ir (21 proc.) PVM mokestis, o Šiaulių apskrities 

policijos komisariatas prisidėti profesinėmis ir kitomis žiniomis, įgūdžiais, dalykine reputacija ir 

dalykiniais ryšiais. 

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 rūšis (vnt.) 2 

Vietos projektui viešinti pagamintas ir įrengtas A3 formato plakatas, įsigyta įranga ir 

technika paženklinti lipdukais. Šios išlaidos buvo finansuojamos iš Pareiškėjo lėšų. 

 

 


