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Vietos projekto vykdytojas Vėriškių bendruomenė, kodas 302309009, Sporto g.1, Vėriškių 

k., 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-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir 

kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. BR1-283. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. RADV-LEADER-1A-D-9-1-

2019 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. spalio 1 d. 

Projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 9 d. 

Projekto tikslas – užtikrinti NVO, vykdančios ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos 

ūkininku, sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki 

stalo“. 

„Vėriškių kepyklėlė“ sėkmingai veiklą vykdo jau kelis metus. Didžiausia problema ta, 

kad neturi produkcijos gabenimui ir pardavimui pritaikyto automobilio – todėl tinkamai negali 

pateikti savo produkcijos didesniam žmonių ratui. Įgyvendinus projektą – įsigijus prekybinį 

automobilį – išsiplėtė galimybių ratas Vėriškių bendruomenės produkcijos realizacijai. Atsirado 

galimybė efektyviau spręsti socialines problemas, suskatintas bendruomenės verslas, vietos 

ūkininko ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas.  Vėriškių kepyklėlė prisiima atsakomybę ne 

tik už savo veiklos sėkmę, bet ir už bendruomenės gerbūvio kūrimą, materialinės bazės 

stiprinimą. Vėriškių kepyklėlė prisideda ir toliau prisidės prie Vėriškių vaikų dienos centro 

veiklos, bus remiamos vaikų vasaros stovyklos, šventės, renginiai. Įgyvendinus projektą – įsigijus 

automobilį bus skatinamas bendruomeniškumo, atsakomybės už savo krašto tradicijų (maisto 

gaminimo) puoselėjimą ir tradicijų išlaikymą, užmegztas glaudesnis dialogas su bendruomene 

kuriant tvarią aplinką kaimo vietovėje sau ir ateities kartoms. Vyraujant nedarbui kaimo vietovėje 

sukurta nauja darbo vieta, išlaikyta 3,95etato, sukurtos trys pagrindinės paslaugos pagal 

ekonomines veiklos rūšis: 

1. Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba C.10.71; 

2. Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių 

gamyba C.10.72; 

3. Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba G.47.24.20. 

Paramos intensyvumas 95 proc., gauta paramos suma 51 810,00 Eur be PVM. Projekto 

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

biudžeto lėšomis (t. y. iki 2 727,00 Eur be PVM) ir kompensavo projekto pridėtinės vertės mokestį 

21 proc. (t. y. iki 10 413,00 Eur). 

 

 

 

 



Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

Planuota/Pasiekta 

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

2. Vietos gyventojų, įtrauktų į projekto įgyvendinimo 

veiklas, skaičius (vnt.) 

6/6 

3. Projekto naudos gavėjų teritorinė aprėptis pagal seniūnijas 

(vnt.) 

Mažiausiai 12 vnt./12 

4. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

3/3 

 Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 3,95/4,15 

 

Viešinimui projekto įgyvendinimo vietoje pakabintas A3 formato plakatas su projekto 

informacija, taip pat įsigyta įranga paženklinti lipdukais su informacija apie iš ES struktūrinių fondų 

gautą paramą. Viešinimas  atliktas iš bendruomenės lėšų.  

Paramos lėšomis įsigytas turtas 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“.  

 


