Vėriškių bendruomenės maisto grandinės kūrimas „nuo
lauko iki stalo“
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Projekto vykdytojas:
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Projekto santrauka:
„Vėriškių kepyklėlė“ sėkmingai veiklą
vykdo jau kelis metus. Didžiausia problema ta,
kad
neturi
produkcijos
gabenimui
ir
pardavimui pritaikyto automobilio – todėl
tinkamai negali pateikti savo produkcijos
didesniam žmonių ratui. Įgyvendinus projektą
– įsigijus prekybinį automobilį – išsiplės
galimybių ratas Vėriškių bendruomenės
produkcijos realizacijai. Atsiras galimybė
efektyviau spręsti socialines problemas, bus
suskatintas bendruomenės verslo, vietos
ūkininko
ir
savivaldos
institucijų
bendradarbiavimas.
Projekto kontekstas:
Vėriškių bendruomenė nuo 2014 metų
turi įkūrusi maisto gaminimo cechą, kuriame ne

tik kepama, bet ir organizuojami maisto
gaminimo užsiėmimai vaikams, jaunoms mamos
ir kt. bendruomenės nariams. Taip pat
organizuojami ir edukaciniai užsiėmimai
vaikams.
Bendruomenės
kepėjos
(savanorės)
stengiasi išlaikyti lietuviškų kepinių gaminimo
tradicijas, kurios yra perimtos iš močiučių,
surinkti seni receptai. Laikui bėgant, vis daugiau
Radviliškio rajono gyventojų, organizacijų
pradėjo domėtis mūsų gaminama produkcija.
Esame
kviečiami
į
Radviliškio
rajone
organizuojamas
šventes,
dalyvaujame
respublikinėse, tarptautinėse
parodose.
Gaminamai
produkcijai
viešinti
sukurta
Facebook
paskyra.
„Vėriškių
kepyklėlė“
pritraukia vis daugiau klientų, pageidaujančių
mūsų produkcijos.

Atsižvelgiant į sėkmingą veiklos pradžią,
nuspręsta plėsti veiklą. Bendradarbiaujant su
vietos ūkininku, kuris tieks bendruomenei pieno
produktų gaminius, bei Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, kuri prisidėjo
finansiniu įnašu, bus pradėta konditerinių
gaminių bei pieno produktų prekyba įvairiuose
Radviliškio rajono seniūnijų ir kitų savivaldybių
bei bendruomenių renginiuose, šventėse,
mugėse. Vėriškių bendruomenė planuoja
gaminti įvairius konditerinius kepinius: pyragus,
meduolius, įvairių rūšių bandeles, sausainius
(grybukus, kaštonus, braškes) keksiukus ir
tortus. Projekto partneris, ūkininkas, tieks
pieno gaminių (lydyto sviesto bei įvairių rūšių
sūrių) produkciją. Tokiu būdu bus suteikta
galimybė žmonėms įsigyti geros, kokybiškos
produkcijos, puoselėti savo krašto kultūrinį
paveldą. Vėriškių bendruomenė reprezentuos ne
tik savo bendruomenę, bet ir visą rajoną kitų
savivaldybių organizuojamose mugėse ir miestų
šventėse.
Atsiranda poreikis didinti gamybą, plėsti
gaminių pristatymą į kitas rajono gyvenvietes.
Atsirado būtinybė specialiajam automobiliui.

projektas „Vėriškių bendruomenės maisto
grandinės kūrimas „nuo lauko iki stalo“.
Vietos projekte numatytos išlaidos įsigyti
N1 kategorijos automobilį su įmontuota
prekybos, šaldymo, virtuvine įranga, pritaikyta
vykdyti prekybinę veiklą, bei konsultavimo ir
verslo plano parengimą išlaidas. Gavus
finansavimą Vėriškių bendruomenė organizavo
viešuosius pirkimus, sudaryta bendradarbiavimo
sutartis su vietos ūkininkų, į projekto veiklas
įtrauktos 5 savanorės, kurios gamins konditerijos
gaminius, paruošiamos konditerinių gaminių
receptūros, bei kiti dokumentai (leidimai)
numatytai
veiklai
vykdyti.
Įdarbinti
2
darbuotojai po 0,5 etato. Savo lėšomis įsigytą
įrangą paženklino viešinimo lipdukai, įsirengtas
plakatas, bei apdraustas įsigytas automobilis.
Projekto metu buvo teikiami 2 mokėjimo
prašymai. 2020 m. lapkričio 9 d. pateikė galutinį
mokėjimo prašymą ir įgyvendinimo ataskaitą.
2020 m. gruodžio 17 d. gautas atsiskaitymas
pagal pateiktą galutinį mokėjimo prašymą.

Projekto tikslai:
Projekto tikslas – užtikrinti NVO,
vykdančios ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su
vietos ūkininku, sukuriant regioninių produktų
rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo
lauko iki stalo“.
Projekto uždaviniai siekiant projekto
tikslų:
• Įsigyti automobilį, pritaikytą maisto
vežimui – pardavimui.
• Atrinkti ir įdarbinti asmenį.
Projekto veikla:
Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
paskelbus kvietimą Nr. 9 teikti paprastus kaimo
vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių
vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio
lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija
2016–2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę
„Bendradarbiavimo rėmimas,vykdant regioninių
produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę
„nuo lauko iki stalo“ LEADER-19.2-SAVA-8, 2019
m. balandžio 30 d. buvo pateiktas vietos

Projekto rezultatai:
Įgyvendintas projektas didina gamybos
apimtis, tuo pačiu didėja bendruomenės
pajamos.
Vėriškių
kepyklėlė
prisiima
atsakomybę ne tik už savo veiklos sėkmę, bet
ir už bendruomenės gerbūvio kūrimą,
materialinės bazės stiprinimą. Vėriškių

kepyklėlė prisideda ir toliau prisidės prie
Vėriškių vaikų dienos centro veiklos, bus
remiamos vaikų vasaros stovyklos, šventės,
renginiai. Įgyvendinus projektą – įsigijus
automobilį
bus
skatinamas
bendruomeniškumo, atsakomybės už savo
krašto
tradicijų
(maisto
gaminimo)
puoselėjimą ir tradicijų išlaikymą, užmegztas
glaudesnis dialogas su bendruomene kuriant
tvarią aplinką kaimo vietovėje sau ir ateities
kartoms.

