Guostagalio paslaugų centro vietos projektas
,,Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“ Nr. (PAKR-LEADER-6B-DS-2-1)
Vietos projekto vykdytojas, Guostagalio paslaugų centras, kodas 304456004, Centrinė g. 7,
Guostagalio k., Pakruojo r., Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė.
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“ (PAKR-LEADER-6B-DS-2-1).
Sprendimas skirti paramą. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos projektų atrankos
komiteto 2018 m. sausio 26 d. posėdžio protokolas Nr. PAK-2.
Vietos projekto vykdymo sutartis. 2018 m. vasario 20 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-DS-2-1.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. vasario 20 d.
Planuojama projekto pabaiga 2018 m. rugpjūčio 20 d.
Skirta paramos suma 71 520,19 Eur be PVM.
Projekto tikslas – įtvirtinant savanorystės ir bendradarbiavimo principus pasirengti būtinų
paslaugų teikimui Guostagalio ir Žeimelio seniūnijų gyventojams.
Guostagalio paslaugų centras yra įsteigtas 2017 m. vasario 7 d. penkių steigėjų,
atstovaujančių trims skirtingiems sektoriams (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios).
Paslaugų centras yra viešoji įstaiga, atitinkanti nevyriausybinės organizacijos statusą. Paslaugų
centras įsteigtas pastate, kuris buvo rekonstruotas 2012 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“
Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategijos lėšomis. Poreikis steigti paslaugų centrą ir
spręsti kaimo gyventojams aktualias problemas, teikti ūkines, erdvių tvarkymo, lankomosios
priežiūros bei kitas paslaugas, ypač senyvo amžiaus bei vienišiems asmenims, kurie dėl įvairių
problemų, negali savimi pasirūpinti, taip pat teikti maitinimo paslaugas, kilo susitikimuose su vietos
gyventojais, kurie buvo organizuojami rengiant strategiją. Vietos projekto paraiška parengta
atsižvelgiant į kaimo gyventojų lūkesčius, kad tokios paslaugos yra būtinos šioje gyvenamojoje
vietovėje. Jų poreikį įrodė ne tik susitikimai ir pokalbiai su vietos gyventojais, bet ir anketinės
apklausos, sutartys su partneriais, kuriose numatyta pasitelkiant savanorius organizuoti būtinų
paslaugų teikimą, vykdyti ekonomines veiklas, įsigyti būtiną techniką, įrangą ir reikmenis, kurti
darbo vietas ir gautą pelną panaudoti vietos socialinėms problemoms spręsti.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti krovininį N1 kategorijos automobilį, skirtą
maitinimo paslaugos teikimui – pagaminto maisto išvežimui pagal užsakymus, taip pat pagal
poreikį pristatyti mobilią lauko pirtį priekaboje. Aplinkos tvarkymo ir frezavimo paslaugų teikimui
perkama technika ir padargai bei vejų traktoriukas, speciali darbo apranga. Įsigyjama mobili lauko
pirtis priekaboje būtina gyventojams teikiant pirties paslaugą. Taip pat bus perkama įvairi įranga,
įrankiai ir reikmenys maisto ruošimui, tiekimui ir serviravimui, kurie būtini norint pasirengti
maitinimo paslaugų teikimui. Planuojama įsigyti kasos aparatą, skirtą gaunamų pajamų apskaitai.
Paslaugų centro vykdomos veiklos administravimui, dokumentų spausdinimui, užsakymų
vykdymui perkami stacionarus kompiuteris ir daugiafunkcis lazerinis įrenginys. Projekto veikla
susijusi su maisto tvarkymu, todėl iš paramos lėšų bus įsigyjamas Maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimas. Prie vietos projekto prisidedama savanoriškais darbais, kuriuos sudaro
keturių renginių – maisto gamybos užsiėmimų, organizavimas.
Guostagalio paslaugų centro projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Pakruojo rajono
savivaldybe, kuri prie vietos projekto prisideda piniginėmis lėšomis 16 906,05 Eur (su partneriu
sudaryta Jungtinės veiklos sutartis) ir padengs vietos projekto vykdytojo 18 566,57 Eur PVM.
Guostagalio paslaugų centras prie vietos projekto prisidės savanorišku darbu 974,00 Eur.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 71 520,19 Eur be PVM.
Pasiekimų rodikliai: gyvendinant projektą bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, išlaikyta
0,25 etato. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tai yra 2018 m., paslaugas gaus 75 VVG „Pakruojo
rajono partnerystė“ teritorijos gyventojai. Numatytas socialinio verslo poveikis, kurį gaus 40

tikslinės grupės dalyvių. Socialinio verslo poveikis bus matuojamas visu vietos projekto kontrolės
laikotarpiu, kiekvienai tikslinei gyventojų grupei, verslo plane yra pateikta detali poveikio
matavimo rodiklių lentelė.
Vietos projekto vykdytojas Guostagalio paslaugų centras projektui viešinti įsigis aiškinamąjį
stendą ir lipdukus.

