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Vietos projekto vykdytojas Mikoliškio kaimo bendruomenė, kodas 168293475, Centrinė 

g. 5, Mikoliškio k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis. 

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2020 m. birželio 17 d. Nr. BR1-180. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2020 m. liepos 15 d. Nr. Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-

5-5-2019.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 15 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. spalio 29 d. 

Skirta paramos suma 97 638,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – sukurti bendruomeninį verslą ir teikti įvairias paslaugas kaimo 

gyventojams. 

Mikoliškio kaimo bendruomenė veikia nuo 2003 m. vasario 18 d. Savo veiklas 

bendruomenė vykdo pastate, kuris bendruomenei perduotas pagal savivaldybės turto panaudos 

sutartį. Bendruomenė pagal Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategijos priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendino du projektus, bendruomenės namai buvo rekonstruoti ir 

juose organizuojamas turiningas laisvalaikis, minimos bendruomenei reikšmingos datos, vyksta 

įdomūs renginiai. Bendruomenė narių ir rėmėjų lėšomis įsigijo pastatą-parduotuvę Mikoliškio 

kaime ir gyvendindama vietos projektą „Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų 

teikimas kaimo gyventojams“ atliks pastato-parduotuvės paprastojo remonto darbus bei pritaikys 

patalpas naujoms bendruomeninio verslo veikloms vykdyti. Įsigijusi reikiamą techniką, įrangą ir 

kitas projekto veikloms vykdyti būtinas prekes, įdarbinusi darbuotojus, Mikoliškio kaimo 

bendruomenė suremontuotame pastate ir bendruomenės namuose pradės teikti vietos gyventojams ir 

organizacijoms reikiamas paslaugas. Bus teikiamos šios paslaugos: žemės, kitų ūkio darbų ir 

aplinkos tvarkymo paslauga – sodų, daržų dirbimas, sniego valymas, žolės ir krūmų pjovimas, 

malkų skaldymas; maitinimo paslauga – maisto ruošimas, maisto teikimas pagal užsakymus, maisto 

pristatymas; salės nuomos ir kubilo nuomos paslauga; trumpalaikio apgyvendinimo paslauga. Taip 

pat bendruomenė planuoja pradėti vykdyti duonos ir konditerijos produktų gamybą. 

Projekto įgyvendinimo metu pradėta vykdyti ekonominė veikla remsis socialiai atsakingo 

verslo nuostatomis, gaunamas pelnas bus skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, problemoms 

spręsti, paslaugų kokybei gerinti. Vykdydama naujas ekonomines veiklas bendruomenė vietos 

gyventojams teiks reikalingas, kokybiškas paslaugas ir stiprindama bendruomenės veiklą padės 

spręsti vietos socialines problemas. Mikoliškio kaimo bendruomenė projektą įgyvendina su 

partneriu Pakruojo rajono savivaldybės administracija. 

Paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma 97 638,00 Eur be PVM, Mikoliškio kaimo 

bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 26 

722,86 Eur, iš kurių 5 139,01 Eur yra 5 proc. ir 21 583,85 Eur yra PVM dengimo išlaidos, bendra 

projekto vertė 124 364,08 Eur. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, 

pagerinta infrastruktūra naudosis 160, paslaugas gaus 140 VVG teritorijos gyventojų.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas. 

 


