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(data)

1. Vietos plėtros projekto
(toliau – projektas)
pavadinimas

Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos 25

2. Pareiškėjo duomenys
2.1. Pareiškėjo
Pavadinimas
rekvizitai
Juridinio asmens kodas
2.2. Pareiškėjo
Adresas
kontaktiniai
Telefonas
duomenys
Faksas
El. p. adresas
2.3. Projekto
Vardas ir pavardė
vadovas /
Pareigos
atsakingas asmuo
Telefonas

UAB LANMETA
158745430
V. Kudirkos 25, Jurbarkas
+370 650 88545
dainius@lanmeta.lt
Dainius Antanaitis
Direktorius
+370 650 88545

Faksas
2.4. Kontaktinis
asmuo

El. p. adresas

liudmila@lanmeta.lt

Vardas ir pavardė

Dainius Antanaitis

Pareigos

Direktorius

Telefonas

+370 650 88545

Faksas
El. p. adresas

dainius@lanmeta.lt

3. Duomenys apie projekto partnerį
Ar projektą numatoma įgyvendinti su  taip
partneriu (-iais)?
X ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)
Partnerio Nr., rekvizitai

Pavadinimas
Juridinio asmens
kodas
1

4. Projekto aprašymas (santrauka)
4.1. Trumpas projekto esmės aprašymas
Projekto tikslas – patyrusio verslo mentorystės dėka sukurti naujus verslus. Bus įkurti 5 jauni verslai ir
5 subjektai susiformuos verslumo įgūdžius.
1. Renginių organizatorius
2. Sveikatinimo paslaugų teikėjas (pirtininkas)
3. Buhalteris
4. WEB reklamos specialistas–programuotojas
5. Lauko teritorijų priežiūros specialistas.
Jurbarko mieste trūksta sveikatinimo paslaugų, kaip pirtys ir pirčių edukacija, kamerinių renginių
organizavimas. Nedidelių namų ūkių valdų savininkai susiduria su sezoninių darbų atlikimo
problemomis: žemės kultivavimas pavasarį, krūmų karpymas, vejos pjovimas, trinkelių valymas
vasarą, lapų surinkimas rudenį, sniego kasimas ir takų valymas žiemą. Jurbarko verslininkai
nepakankamai naudojasi WEB reklamos teikiamomis galimybėmis verslo plėtrai ir žinomumo
didinimui. Didėjant verslo subjekto skaičiui, didėja verslo buhalterinės apskaitos specialistų poreikis,
kuris šiuo metu taip pat nėra pilnai patenkintas.
Šiuo projektu bus sprendžiamos visos aukščiau išvardintos problemos. Kartu bus skatinamas
bendradarbiavimas tarp verslų, pradedant nuo bendradarbiavimo tarp projekte dalyvausiančių jaunų
verslų. Renginių organizatorius bendradarbiaus su sveikatinimo paslaugų teikėju, abudu turės pradžiai
po priemonę užsidirbti pragyvenimui (mobilią pirtį ir mobilų kubilą), kol išplėtos verslą, susiras
nuolatinių klientų ar taps žinomi užsakovų tarpe. Buhalteris ir WEB reklamos specialistas–
programuotojas teiks paslaugas visiems projekte dalyvausiantiems jauniems verslininkams. Lauko
teritorijų priežiūros specialistas teiks namų ūkių valdų priežiūros paslaugas.
Bendradarbiaudami tarpusavyje, kiekvienas dalinsis savo klientais su kitais projekto dalyviais, taikys
nuolaidas kelių paslaugų paketui, tokiu būdu operatyviai visi bendrai plės savo klientų ratą.

4.2. Projekto atitiktis Veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) nuostatoms
Projekto veiklos skirtos skatinti darbingo amžiaus gyventojų verslumą, mažinti nedarbo lygį.
Gyventojai bus skatinami pradėti savarankišką veiklą, bus suteikiamos priemonės savarankiškai veiklai
vykdyti.
4.3. Projekto atitiktis (Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016-2022 m. vietos plėtros
strategijai)
Projekto veiklos bus įgyvendintos Jurbarko mieste. Verslo mentorystės pagalba visi projekto dalyviai
susipažins su rinkodara, marketingu, susikurs nuolatinių klientų ratą ir po projekto gebės savarankiškai
teikti kokybiškas paslaugas.
Projektas atitinka Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 metų vietos plėtros
strategijos 2 tikslo „Skatinti gyventojų įsitraukimą į darbo rinką ir neseniai įsikūrusio verslo plėtrą“ 2.1.
uždavinį „Skatinti gyventojus pradėti savarankišką veiklą“ ir 2.1.2 uždavinį „Priemonių savarankiškai
veiklai vykdyti suteikimas jauno verslo subjektams“.
Uždaviniais siekiama prisidėti prie VVG teritorijos plėtros poreikio Nr. 1 „Neaktyvių darbingų MVVG
teritorijos gyventojų grupių socialinės atskirties mažinimas bei jų užimtumo bei darbinių įgūdžių
įgijimo problemų sprendimas, motyvuojant juos imtis aktyvios veiklos, praktinių darbo įgūdžių įgijimo
ir ugdymo darbo vietose galimybes“ tenkinimo.
Projekto lėšomis suremontuotos nekilnojamosios patalpos bus naudojamos vykdant projekto tikslą
atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
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1. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os), fiziniai rodikliai
Projekto tikslas:
Verslo mentorystės dėka ugdyti naujus verslininkus Jurbarke, kurie teikdami naujas paslaugas susikurs darbo
vietas sau, tuo pačiu prisidės prie bedarbystės mažinimo Jurbarko mieste.
Projekto
uždaviniai

Verslo
mentorystė

Patalpų
pritaikymas

Planuojamos
projekto
veiklos
pavadinimas
Individualūs
verslo
mentorystės
užsiėmimai

Planuojamos projekto veiklos
aprašymas

Planuojamos
projekto veiklos
tikslinė grupė

Fiziniai rodikliai

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyks Jauno
verslo Individualiuose
individualūs verslo užsiėmimai pagal subjektai
verslo
poreikį.
mentorystės
užsiėmimuose
dalyvavusių
Jauno
verslo
subjektų skaičius
– 10

Išvykos
„Gerosios
patirties
sklaida“

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus Jauno
verslo Išvykosorganizuojamos 3 išvykos–susitikimai subjektai
susitikimai į kitus
su kitų miestų bendruomenėmis, kurių
miestus – 3.
metu projekto dalyviai dalinsis
1 išvyka per
patirtimi, semsis gerosios patirties iš
kitų miestų verslo bendruomenių.
metus.
(Zarasai, Anykščiai, Varėna)

Patalpų
pritaikymas
projekto
veikloms

12,48 m2
(plane 1-4) patalpų
įrengimas, pritaikant jas biuro veiklai.
Planuojamas eilinis remontas.
Didėjant verslininkų skaičiui ir
pradedantiesiems, ir patyrusiems
verslininkams, reikalingi apskaitos ir
mokesčių konsultantai. Buhalteriui bus
įrengta darbo vieta – biuras
V. Kudirkos 25. Buhalterinės apskaitos
įmonė teiks savo paslaugas kitiems
projekte dalyvausiantiems jauniems
verslo subjektams, vėliau plės
aptarnaujamų verslininkų ratą.
11,13 m2
(plane 1-5) patalpų
įrengimas, pritaikant jas biuro veiklai.
Planuojamas eilinis remontas.
Nuolat didėja reklamos internete ir
internetinių svetainių poreikis, nes
pagal liaudies sparnuotą frazę „jei
tavęs nėra internete, tavęs iš viso
nėra“. Bus įrengta darbo vieta – biuras
V. Kudirkos 25. WEB reklamos
specialistas pirmiausia teiks savo
paslaugas
kitiems
projekte
dalyvausiantiems
jauniesiems
verslininkams,
įgijęs
patirties,
paslaugas galės teikti ne tik Jurbarko
miesto užsakovams.

Patalpų
pritaikymas
projekto
veikloms

Buhalteris

Įrengtos
biuro
patalpos – 1

WEB reklamos Įrengtos
biuro
specialistas
– patalpos – 1
programuotojas
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Patalpų
pritaikymas
projekto
veikloms

25 m2 (plane numeris 9) patalpų
įrengimas, pritaikant jas biuro veiklai.
Planuojamas eilinis remontas.
Darbo priemonė – V.Kudirkos 25 yra
konferencijų salė nedidelėms grupėms
(20-25 žmonėms). Yra kompiuterių
klasė, projektorius. Šią salę galima bus
paversti mobiliu ofisu susitikimams,
transformuojama konferencijų sale.
Galima organizuoti valgių degustacijas,
vakarones, amatų pristatymus ir t. t..
Bus įrengta darbo vieta – biuras
V. Kudirkos 25, kurią dalinsis su
sveikatinimo
paslaugų
teikėju.
Renginių organizatorius, įveiklinant šią
salę, susiras pastovių klientų, įgys
patirties renginių organizavime ir po
projekto galės sėkmingai savarankiškai
plėsti savo veiklą.
10 m2 patalpų įrengimas, pritaikant
jas technikos saugojimui. Planuojamas
eilinis
remontas,
signalizacijos
įrengimas.
Namų
ūkio
valdos
priežiūros
specialistas projekto dėka, būtų
aprūpintas
pagrindinėmis
darbo
priemonėmis:
daugiafunkciniu
įrenginiu – motobloku su priedėliais
įvairiems darbams. Su patogiu
konvertuojamu motobloku, galės
apdoroti visų tipų dirvas. Motoblokų
pagalba galima ne tik apdoroti dirvą,
bet ir atlikti kitas operacijas, tokias,
kaip sniego valymas ir pūtimas, žolės
pjovimas, pėsčiųjų takelių, kiemų
valymas, lapų surinkimas ir t. t., taip
pat priekabos pagalba pervežti
smulkius krovinius. Projekto metu
namų
ūkių
valdos
priežiūros
specialistas
(-ai)
išklausys
specializuotus seminarus, kaip dirbti
su daugiafunkcine technika.

Buhalterių
seminarai

Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas dėl Buhalteris
besikeičiančios mokestinės bazės.

Pirtininkų
kursai

Naujos kvalifikacijos įgijimas.
Jo pirmoji darbo priemonė bus mobili
pirtis, antroji – pirtys V. Kudirkos 25.
Propaguos
sveikatinimą,
baigs
pirtininkų kursus, vykdys edukacines
programas, kaip vantų rišimas,
vaistingų augalų rinkimas, prieskoninių
augalų
auginimas.
Teikdamas
pirtininko paslaugas kartu pardavinės

Patalpų
pritaikymas
projekto
veikloms

Kvalifikacijos
kėlimo
renginiai

Sveikatinimo
Įrengtos
biuro
paslaugų
patalpos – 1
teikėjas
(pirtininkas) ir
renginių
organizatorius

Lauko teritorijų Įrengtos
priežiūros
pagalbinės
specialistas
patalpos
technikos
saugojimui – 1

Sveikatinimo
paslaugų
teikėjas
(pirtininkas)

Seminarai – 12
(1 seminaras per
ketvirtį)
Kursai – 3
(vienas
kursas
per metus).
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WEB
seminarai
Priemonių
savarankiškai
veiklai vykdyti
suteikimas
jauno verslo
subjektams

Mobilus
kubilas

Mobili pirtis

Kompiuteris,
Multifunkcinis
įrenginys
Licencijos
nuoma
Kompiuteris,
Licencijų
nuoma

Biuro baldai

savo surištas vantas, surinktas
arbatžoles, prieskonines žoleles.
Projekto metu įgyta vadybinio darbo
patirtis ir pirtininko kvalifikacija
sudarys sąlygas, pasibaigus projektui
sėkmingai savarankiškai plėsti savo
veiklą.
Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas dėl
naujų
technologinių
sprendimų
atsiradimo.
Nuomodamas kubilą užsidirbs verslo
pradžiai, įgys vadybos įgūdžių. Vėliau,
jau turėdamas pastovių klientų ratą,
susitaupys savo mobilaus kubilo
įsigijimui ir verslo plėtrai.
Nuomodamas mobilią pirtį užsidirbs
verslo pradžiai, įgys vadybos įgūdžių.
Vėliau, jau turėdamas pastovių klientų
ratą, susitaupys savo mobilios pirties
įsigijimui ir verslo plėtrai.
Nešiojamo
kompiuterio
dėka
buhalteris bus mobilus: galės dirbti
biure ir reikalui esant nuvykti pas
užsakovą.
Buhalterinės
programos
On-line
licencija užtikrina verslo legalumą ir
mobilumą.
Nešiojamo kompiuterio dėka WEB bus
mobilus: galės dirbti biure ir reikalui
esant nuvykti pas užsakovą.
Programinės įrangos On-line licencijos
užtikrina verslo legalumą. Licencijos
Baldai naujai įrengiamiems verslo
biurams.

WEB reklamos
specialistas–
programuotojas
Renginių
organizatorius

Seminarai – 12
(1 seminaras per
ketvirtį)
1 mobilus kubilas
su priekaba

Sveikatinimo
paslaugų
teikėjas
(pirtininkas)

1 mobili pirtis

Buhalteris

1 kompiuteris,
1 multifunkcinis
įrenginys

1 buhalterinės
programos
licencija
WEB reklamos 1 kompiuteris,
specialistas
–
programuotojas 2 programinės
įrangos licencijos.
Jauno
verslo 4 spintos
subjektai
4 stalai
10 kėdžių

6. Stebėsenos rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.
Planuojama rodiklio reikšmė
Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas Dalyvių skaičius
10
tikslines grupes)
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 0
0
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai
Fizinių asmenų skaičius, kurie Naujų verslų skaičius
5
projekto dėka susikūrė naujus
verslus.
Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai
Fizinių asmenų skaičius, kurie Dalyvių skaičius
dalyvavo projekte.
10
Įgyvendinus projektą, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, bus pasiektas rezultatas – 5 BIVP
projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerės.
Įgyvendinus projektą, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, bus pasiektas rezultatas – 5 BIVP
projektų veiklų dalyviai taps naujai sukurtų SVV subjektais.
5

Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus simbolių skaičius – 1000.

7. Preliminarus projekto biudžetas
Išlaidų
kategorijos
Nr.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3
7.4.4
7.4.4.1
7.4.4.2
7.4.4.3
7.4.5

Išlaidų kategorijos
pavadinimas
Žemė
Nekilnojamasis
turtas
Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai
Įranga, įrenginiai ir
kt. turtas
Mobilus kubilas su
priekaba
Mobili pirtis
Buhalterio darbo
priemonės
Kompiuteris su
programine įranga
Multifunkcinis
įrenginys
Ofiso licencija
WEB specialisto
darbo priemonės
Kompiuteris
Programinės rangos
licencijos
Biuro baldai
Lauko teritorijų
priežiūros
specialisto darbo
priemonės

Planuojama
projekto išlaidų
suma, Eur

4 900

14 990
3225
3434

903

Buhalterio darbo priemonė

293

Buhalterio darbo priemonė

267

Buhalterio darbo priemonė

4209

WEB reklamos specialistas –programuotojas

903

WEB reklamos specialistas –programuotojas
WEB reklamos specialistas –programuotojas
59,98€/mėn. 36 MĖN. 2159,28 €
Biuro baldai: kėdės, stalai, spintos

2159
1147
2659

1094

7.4.5.2

Sniego pūtikas

359

7.4.5.3

Sniego peilis

99

7.4.5.5
7.4.5.6

Šienapjovė
Priekaba

Bus įgytos priemonės, reikalingos veiklų
vykdymui.
Renginių organizatoriaus pirmoji darbo
priemonė.
Sveikatinimo paslaugų teikėjo (pirtininko)
pirmoji darbo priemonė.
Darbo priemonės buhalteriui

Motoblokas

Valymo šepetys

Bus vykdomas eilinis patalpų remontas,
pritaikant biurų veikloms: grindų dangos, sienų
atnaujinimas, įrengtos durys.

1463

7.4.5.1

7.4.5.4

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto
veikloms, nurodytoms 5 punkte (pagal
Priemonės PFSA)

439
339
329

7.5.

Projekto vykdymas

19 500

7.5.0.1

Individualūs verslo
mentorystės
užsiėmimai

14285

Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Darbo priemonės lauko teritorijų priežiūros
specialistui
Individualūs verslo mentorių užsiėmimai,
kvalifikacijos seminarai ir kursai.
7,24 €/val. 1973 val. 10 dalyvių
1 dalyviui 197,3 val.
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7.5.0.2
7.5.2
7.5.3.1
7.5.3.2

7.5.4
7.6.
7.6.1
7.6.2

7.7.

Išvykos į kitus
miestus „Gerosios
patirties sklaida“

776

Jurbarkas – Zarasai 280 km
Jurbarkas – Anykščiai 215 km
Jurbarkas – Varėna 195 km. Viso 690 km
690*1,125€=776,25

Kursai, seminarai

726

Pirtininkų kursai 3 vnt. 242 €

Kursai, Seminarai

1116

Buhalterio seminarai 93 € *12

1260

35€/mėn. * 36 mėn.

1337

12*111,43=1337,16

707

Lankstinukai ir sklaida Jurbarko rajono
spaudoje.

480

„Mūsų laikas“, „Šviesa“ (6*80€)

227

400 vnt 227,48€

9 903

Projekto administravimo, kanceliarinės,
nenumatytos išlaidos

Buhalterinė
apskaitos programa
on-line
Kursai, Seminarai
WEB specialistui
Informavimas apie
projektą
Sklaida
laikraščiuose
Lankstinukai
Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
vienodo dydžio
normą

7.8. Iš viso:

50 000

8. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas
8.1. Prašomos skirti lėšos
42 000
8.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 8 000
8.2.1. Viešosios lėšos

5 000

8.2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

0

Suma, Eur

8.2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
5 000
8.2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
0
8.2.2. Privačios lėšos
8.2.2.1. Nuosavos lėšos

3 000
3 000

8.2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
0
8.3. Iš viso
50 000
9. Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir paraiškos rengimas
Paraiškos
finansuoti
projektą 2019-07-18
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas (metai, mėnuo,
diena)
Preliminari projekto pradžios data ir 2019 spalis, 36 mėn.
įgyvendinimo trukmė mėnesiais
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Eil.
Nr.
1.
2.
3
4.

10. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo priedai
Priedo pavadinimas

Priedo lapų
skaičius
2
4
2
12

LR Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas
UAB LANMETA nuostatai
Patalpų planai
Dokumentai, pagrindžiantys lėšų poreikį
11. Pareiškėjo patvirtinimas
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

________________________________________
(atsakingo asmens pareigos)

________

__Liudmila Norkaitienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.
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