
 

UAB „Taurita“ vietos projektas 

„UAB „TAURITA VERSLO PRADŽIA“ 

Nr. PAKR-LEADER-6B-DIS-6-4-2020 
 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Taurita“, kodas 305582027, Kalnelio g. 16,  Mažučių 

k., Žeimelio sen., Pakruojo r., direktorius Tomas Bėčius. 

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. gegužės 17 d. Nr. BR1-161. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2021 m. birželio 4 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-DIS-6-

4-2020/42VS-PV-20-1-09923-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. birželio 4 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. birželio 30 d. 

Skirta paramos suma 97 635,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – pradėti teikti kokybiškas bei už prieinamą kainą specializuotos statybos 

ir apdailos darbų paslaugas Pakruojo rajone. 

Socialinį verslą UAB „Taurita“ vykdys nuomojamose patalpose, adresu Kalnelio g. 16, 

Mažučių k., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav. Bendrovė projekto įgyvendinimo metu įsigis: 

ekskavatorių, gręžimo reduktorių, betono maišyklę, betono padavimo mašiną, betono glaistykles (2 

vnt.), vibroliniuotę, giluminį vibratorių, vibroplokštes (2 vnt.), motorinį pjūklą, lazerinį nivelyrą, 

atskėlimo plaktuką, elektroninį gulsčiuką, akumuliatorinį įrankių rinkinį, akumuliatorinį vielos 

suktuvą, kilnojamą šviestuvą, generatorių, sunkvežimį, viniakalę, skersavimo pjūklą. Įsigytą 

techniką ir įrangą UAB „Taurita“ laikys prie pastato esančiame, aptvertame žemės sklype, kurio 

plotas 0,25 ha. 

 UAB „Taurita“ projekto vykdymo metu įgijusi visą reikiamą techniką, įrangą ir kitas 

reikalingas prekes pradės teikti šias paslaugas: 1. Specializuotos statybos darbų paslauga (polių 

gręžimo pamatams darbai) 2. Pastatų remontas, restauravimas ir  rekonstravimas (betonavimo 

darbai betono siurbliu, betonavimo darbai − pramoninis betonavimas, ekskavatoriaus darbai) ir 

plėtos socialinį verslą. Baigdama įgyvendinti projektą bendrovė sukurs 2,5 naujos darbo vietos, bus 

įdarbinti ekskavatorininkas, betonuotojas ir socialinės veiklos koordinatorius/vadybininkas.  

UAB „Taurita“ savo įstatuose numatė užsiimti ūkine veikla ir siekti teigiamo socialinio 

poveikio plėtodama socialinį verslą. Bendrovė veiklą vykdys pagal išorinį socialinio verslo modelį, 

80 proc. iš ekonominės veiklos gaunamo pelno investuos socialinei problemai spręsti ir pasirinktų 

tikslinių grupių asmenų gyvenimo kokybei gerinti. Tikslinėmis grupėmis bendrovė pasirinko 

autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus ir jų šeimos narius (tėvus, globėjus, rūpintojus). 

Socialinio poveikio tikslas − skatinti autizmo spektro sutrikimus turinčių asmenų socialinių įgūdžių 

ugdymą, mažinti jų socialinę atskirtį ir skatinti integraciją į visuomenę. UAB „Taurita“ pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro Pedagogine 

psichologine tarnyba, kuri teikia pagalbą ir padeda spręsti šeimų, auginančių autizmo spektro 

sutrikimą turinčius vaikus, problemas. Vykdydama socialinį verslą UAB „Taurita“ koordinuos ir 

organizuos socialines veiklas, kad pagerintų gyvenimo sąlygas visoms šeimoms, auginančioms 

autizmo spektro sutrikimus turinčius vaikus.  

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 97 634,84 Eur be PVM, vietos projekto 

vykdytojo įnašas 29 342,99 Eur, bendra projekto vertė 126 977,83 Eur. 

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

kontrolės laikotarpiu išlaikytos 2,75 darbo vietos, sukurtomis paslaugomis naudosis 86 VVG 

teritorijos gyventojai. Socialinio verslo poveikis bus vertinamas 36 dalyviams (12 autizmo spektro 

sutrikimą turinčių vaikų, 24 tėvams, globėjams, rūpintojams). 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, bus įrengtas nuosavomis pareiškėjo 

lėšomis. 


