
Laipuškių kaimo bendruomenės vietos projektas 

„ŪKINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KLOVAINIŲ IR ROZALIMO SENIŪNIJŲ 

GYVENTOJAMS“ 

Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-6-2-2020 
 

Vietos projekto vykdytojas Laipuškių kaimo bendruomenė, kodas 300091309, 

Mokyklos g. 4, Laipuškių k., Klovainių sen., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Zenonas 

Pekelis. 

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 2021 m. balandžio 15 d. Nr. BR1-129. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2021 m. gegužės 14 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-6-

2-2020/42VS-PV-20-1-09921-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 14 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. balandžio 15 d. 

Skirta paramos suma 97 641,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – teikti vietos gyventojams ir įmonėms būtinas ir nebrangias paslaugas. 

Laipuškių kaimo bendruomenė vienija ir telkia bendrai veiklai 83 narius. Tai atvira 

bendruomenė, siekianti plėsti veiklą, plėtoti ir palaikyti ryšius, bendradarbiauti ir organizuoti 

bendras veiklas su kitomis organizacijomis, skatinti verslumą ir dalyvavimą kaimo vietovių 

ekonominio konkurencingumo stiprinimo veikloje. Laipuškių kaimo bendruomenei, pasitarus su 

seniūnais, vietos ūkininkais, verslininkais, kitomis bendruomenėmis, kilo idėja pradėti 

bendruomeninį verslą, kurti naujas darbo vietas ir plėsti vietos kaimo gyventojams būtinų, 

nebrangių, kokybiškų ūkinių paslaugų pasiūlą. Bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir parengė vietos 

projekto „Ūkinių paslaugų teikimas Klovainių ir Rozalimo seniūnijų gyventojams“ paraišką. 

Įgyvendindama vietos projektą Laipuškių kaimo bendruomenė planuoja įsigyti: 

ekskavatorinį krautuvą su priedais, krūmapjovę, benzininius pjūklus, smulkintuvą. Įsigijusi 

reikiamą techniką, įrangą, bendruomenė įsteigs 2,5 naujos darbo vietos ir įdarbinusi darbuotojus, 

pradės teikti šias paslaugas: aplinkos tvarkymo darbų paslaugą (žolės pjovimas, krūmų, medžių 

pjovimas, medžių genėjimas, medžių sodinimas, apželdinimas, vejų įrengimas, sniego valymas) ir 

žemės darbų paslaugą (žemės kasimo ir stumdymo darbai, griovių kasimas, šlaitų formavimas, 

grunto paskleidimas, tranšėjų kasimas, skylių poliams, tvoroms gręžimas, žemės sausinimo darbai, 

melioracijos griovių tvarkymas).  

Projektą Laipuškių kaimo bendruomenė įgyvendina su partneriu – Pakruojo rajono 

savivaldybės administracija. Laipuškių kaimo bendruomenės vietos projektas atitinka 

bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus. Vietos projekto įgyvendinimo metu pradėta 

vykdyti ekonominė veikla remsis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, gaunamas pelnas bus 

skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, vietos problemoms spręsti, teikiamų paslaugų kokybei ir 

konkurencingumui gerinti. Įgyvendinus bendruomenės vietos projektą Klovainių ir Rozalimo 

seniūnijų ir viso Pakruojo rajono gyventojams, kitiems potencialiems klientams taps prieinamos 

nebrangios, kokybiškos paslaugos, kurių šiuo metu bendruomenės aplinkoje trūksta. 

Paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma 97 641,22 Eur be PVM, Pakruojo rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos 26 260,86 Eur, iš kurių 5 139,01 Eur yra 5 proc. ir 21 121,85 Eur yra 

PVM dengimo išlaidos, bendra projekto vertė 123 902,08 Eur. 

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

kurios bus išlaikytos ir vietos projekto kontrolės laikotarpiu. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas. 

 


