
 

VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“  

(LEADER–19.2.–SAVA–5) 
 

12 KVIETIMAS  
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1.  VILN-
LEADER-
1A-DI-12-
02-2019 

 

Veriškių 

kaimo 

bendruomen

ė 

 

„Socialinio 

taksi 

paslaugos 

Vilniaus 

rajone“ 

Projekto tikslas:  
Sukurti Veriškių kaimo bendruomenės verslą, partnerystėje 

su kitomis aplinkinėmis bendruomenėmis, skirtą organizuoti 

pavežėjimo paslaugas socialinėms grupėms, bendruomenių 

nariams ir organizuoti socialinio taksi veiklą Vilniaus rajone. 

Projekto uždaviniai: 

 Įsigyti automobilį ir sukurti verslui reikalingą 

internetinį puslapį; 

 Sukurti darbo vietą vairuotojui; 

 Pradėti teikti socialinio pavežėjimo paslaugą. 

 Sukurti internetinę svetainę 

 Panaudoti gautą pelną bendruomenės labui. 

 

20426,57 25807,00 BAIGTAS 

2.  VILN-

LEADER-

1A-DI-12-

01-2019 

Grigaičių 

bendruomen

ė 

„Bendruomeninio 

verslo pradžia“ 

Projekto tikslas: 

Sustiprinti Grigaičių bendruomenę, įgalinant ją 

pradėti vykdyti bendruomeninį verslą. 

Projekto uždaviniai:  

 Įkurti bendruomenės techninę bazę, reikalingą 

bendruomeninio verslo vykdymui; 

74005,00 93734,00 BAIGTAS 



 Suformuoti darbuotojų komandą, gebančią 

vykdyti bendruomeninį verslą. 

 Panaudoti gautą pelną bendruomenės labui. 

 

3.  VILN-

LEADER-

1A-DI-12-

06-2019 

VŠĮ 

Politechnolo

gijų centras 

„Verslaukime 

bendradarbiauda

mi“ 

Projekto tikslas:  

Bendradarbiavimo keliu pradėti medžiagų frezavimo ir 

miltelinio dažymo verslą, sukuriant darbo vietas vietos 

gyventojams bei prielaidas organizacijai tvariai vykdyti 

aplinkosauginę švietėjišką veiklą, tuo pačiu prisidedant prie 

kaimo vietovės patrauklumo didinimo ir gyvenimo kokybės 

gerinimo. 

Projekto uždaviniai: 

 Materialinės bazės sukūrimas. 

 Technologinio proceso organizavimas. 

 Darbuotojų atranka ir apmokymas. 

 Gautų pajamų nukreipimas švietėjiškai 

visuomenės veiklai aplinkosaugos srityje. 

 

77.514,00 98.224,63 VYKDOMAS 

4.  VILN-

LEADER-

1A-DI-12-

05-2019 

VŠĮ 

Betzatos 

bendruomen

ė 

„Socialiniai ir 

darbiniai 

įgūdžiai, teikiant 

užimtumo 

paslaugas 

asmenims su 

proto negalia“ 

Projekto tikslas:  

Įgalinti Betzatos bendruomenę išplėsti socialinių paslaugų 

teikimo spektrą protinę negalią turintiems asmenims, 

sukuriant socialinių dienos paslaugų centrą ir suteikiant 

globojamiems  asmenims galimybę praleisti turiningai 

laisvalaikį, kuriant medžio dirbinius, siekti didesnio Betzatos 

bendruomenės verslumo bei stipresnio bendradarbiavimo 

regione.  

Projekto uždaviniai:  

 Įsteigti naują socialinių paslaugų dienos centrą 

Mozūriškių kaime, įsigyjant šiai paslaugai teikti 

reikalingus baldus ir įrangą virtuvės, poilsio ir darbo 

zonoms. 

 Įsigyti 9 vietų automobilį globojamų asmenų 

atvežimui ir išvežimui, bei jų išvykoms. 

 Pritaikyti privažiavimą prie pastato ir aikštelės:  

keliuko įrengimas skaldos danga sunkiajam 

transportui(315kv.m.) ir aikštelės prie pastato 

79999,76 84210,27 VYKDOMAS 



įrengimas trinkelių dangą lengvajam transportui 

(205kv.m.).  

 Sukurti 2 darbo vietas specialistams (1d. v. meistrui, 

1 d. v. socialiniam darbuotojui). 

 

 


