
1 priedas 

GUOSTAGALIO PASLAUGŲ CENTRAS 

Gaunamo pelno paskirstymas 

(projektas) 

 

1. Iš Guostagalio paslaugų centro veiklos gautas pelnas reinvestuojamas pagal šiame 

dokumente apibrėžtas pelno paskirstymo procedūras ir taisykles siekiant pagrindinių ir papildomų 

socialinio verslo tikslų ir rodiklių. 

2. Reinvestuojamas visas iš ekonominės veiklos vykdymo gautas pelnas, t.y. 100 proc. 

(šimtas procentų); reinvestavimas apima ir investicijas į verslo infrastruktūros kūrimą, plėtrą, įrangą 

ir procesus, kai tokios investicijos gali turėti tiesioginės įtakos geresniems socialinio poveikio 

rezultatams. 

3. Pelno panaudojimo sritys: 

 3.1. Paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamų gyventojų grupėms (aplinkos tvarkymo, žemės 

sklypų išdirbimo, viešojo maitinimo paslaugas, pirties, vyresnio amžiaus žmonių lankymo), kurių 

jie dėl įvairių priežasčių neturi galimybės įsigyti; 

3.2. Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių atstovų socialinių įgūdžių ugdymas (kaip 

užsiauginti daržoves ir prieskonius turimuose žemės sklypuose, kaip produktus apdoroti ilgesniam 

laikui, kaip ruošti maistą ir t.t.)  

4. Galutinį sprendimą dėl pelno paskirstymo priima visuotinis dalininkų susirinkimas. 

5. Pelno paskirstymas įforminamas visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu. Šio 

dokumento 1 priede pateikta lentelė („Pelno lėšų paskirstymas ir sąsajos su numatytais socialinio 

poveikio tikslais ir rodikliais“) yra neatskiriamas šio dokumento priedas. 

6. Pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais 

lentelė gali būti tikslinama, keičiama tokia pat tvarka, pagal kurią buvo patvirtinta. 

7. Pelno paskirstymo dokumentas su visais priedais yra viešai skelbiamas interneto 

svetainėje adresu www.pakruojovvg.lt. 

  

http://www.pakruojovvg.lt/


1 priedas 

 

Pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais 

lentelė 

Eil. 

Nr. 

Socialinė veikla 

Skiriama 

pelno dalis, 

proc. 

Sąsaja su verslo plane 

numatytais socialinio 

poveikio tikslais ir 

rodikliais 

(rodiklio eil. Nr. iš verslo 

plano 8 lentelės) 

1. Paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms (įskaitant reinvestavimą į 

verslo infrastruktūros kūrimą, plėtrą, įrangą ir 

procesus) 

80 8.1, 8.2 

2.  Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių atstovų  

įgūdžių ugdymas (įskaitant reinvestavimą į 

verslo infrastruktūros kūrimą, plėtrą, įrangą ir 

procesus) 

20 8.3, 8.4, 8.5 

Iš viso: 100 - 

 


