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Socialinis verslas 
ekonominė veikla, kuria siekiama visuomenei ar jos grupei naudingų tikslų ir 

socialinio poveikio, iš kurio uždirbamas pelnas ir jo dalis skiriama šiam poveikiui 

pasiekti.

Pirminis tikslas nėra pelno generavimas ar jo paskirstymas dalininkams, bet 

visuomenei naudingų tikslų siekimas.

Apima 3 pagrindinius aspektus: 

verslumo (nuolatinė ūkinė komercinė veikla), 

socialinį (socialinių tikslų siekimas) 

valdymo (ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas).
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Socialiniai verslai Lietuvoje

per KPP 2014-2020 turėjo palankesnį vertinimą
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ES Statistika
Socialinė ekonomika sudaro 10 proc. visos Europos ekonomikos BVP.
Socialinė ekonomika įdarbina 4,5 proc. visų užimtųjų (šaltinis
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/)

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/
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Rokiškio kaimo strategija 2014-

2020 (finansavimas 2532 680 Eur)

Lėšos pagal priemones

VPS vizija

❖Rokiškio r. kaimo 

vietovės taps 

patrauklesnės jame 

gyvenantiems ir 

atvykstantiems.

❖ Pagerėjus kaimo 

infrastruktūrai ir 

gyvenimo kokybei, 

stiprės ir plėtosis 

konkurencingi verslai. 

❖Vietos bendruomenės 

stiprins viešųjų 

paslaugų ir socialinių 

verslų plėtrą. Tradicijos, 

papročiai, 

kraštovaizdis, kultūros 

paveldas taps kaimo 

traukos objektais. Iš viso projektams 2 026 175 Eur
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Socialinio verslo priemonė „NVO 

socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra“ – 425 000 Eur. Priemonė buvo 

nukreipta į nevyriausybines (įskaitant bendruomenines) 

organizacijas. Privatus verslas šiuo laikotarpiu socialinio 

verslo priemonėje nebuvo tinkamas pareiškėjas.

Kaimo 

bendruomenės

Pareiškėjai - 3

Lėšos > 235 000 Eur

Darbo vietos 4,95

Kitos NVO

Pareiškėjai - 3

Lėšos> 186 000 Eur

Darbo vietos 4,75

Privatus verslas

Nedalyvavo

Pagal socialinio verslo subjektą 

Strategijos socialinio verslo priemonės pareiškėjai. 

Socialinio poveikio 

matavimas ir teigiamas 

pokytis privalomas

IŠIMTIS. Bendruomeninio verslo 

gaunamas pelnas skiriamas tą veiklą 

vykdančios organizacijos veiklai 

užtikrinti, aktualioms bendruomenės 

problemoms spręsti.

VPS 

priemonės 

rodikliai: 

5 projektai 

7 darbo 

vietos 
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Kriterijai
1. Pagal steigimo dokumentą vykdoma nuolatine 

ekonomine veikla siekiama išmatuojamo ir teigiamo 

socialinio poveikio.

2. Gaunamas pelnas iš verslo ir reinvestuojamas 

pagal skaidrias tvarkas soc. poveikiui (skirtis su kitomis 

NVO, gaunančiomis pajamas, - daugiau nei 50 proc. pajamų iš 

ekonominės veiklos, t.y. rinkos įplaukos, neskaitant investicijų 

verslo plėtrai.).

3. Valdomas atskaitingai ir skaidriai, įtraukiant į 

valdymą suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro 

poveikį vykdoma veikla (daugiau nei 50 proc. pelno – turi

būti reinvestuojama socialiniam tikslui įgyvendinti).

4. Šis verslas yra nepriklausomas nuo valstybės ir 

savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus 

organizacijų ir kitų organizacijų.

Socialinio verslo 

koncepcija
❖Socialinis verslas turi 

atitikti keturis 

pagrindinius kriterijus
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Modeliai
1. Išorinis. Ekonominė veikla nėra tiesiogiai susijusi su socialine 

misija, tačiau iš jos gautas pelnas arba didžioji jo dalis 

investuojama konkrečiai socialinei problemai spręsti, siekiant 

teigiamo socialinio poveikio (NVO 100 proc., privatus verslas > 

80 proc.).

2. Integruotas. Vykdoma ekonominė veikla turi tiesioginį 

teigiamą socialinį poveikį, o planuojamos vykdyti ar vykdomos 

socialinės programos sutampa su verslo veiklomis (pvz. įmonė 

įdarbinanti neįgalius asmenis).

3. Įterptinis. vykdoma ekonominė veikla turi tiesioginį teigiamą 

socialinį poveikį ir tuo pat metu užtikrinama finansinė grąža, kuri 

tiesiogiai susijusi su sukurtu socialiniu poveikiu. Tai reiškia, kad 

vykdoma ekonominė veikla negalėtų veikti be socialinės veiklos 

paslaugos ar prekės, kurios yra skirtos konkrečiai socialinei 

grupei, ir kurios nariai yra ir socialinės naudos gavėjai (pvz., 

socialinis taksi, pagalba neįgaliesiems namuose).

KPP gairės
❖Socialinio verslo 

modeliai
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Socialinių verslų idėjos

• Braškių ūkis 

• Pavėžėjimas ir

hostelis

• Vaikų žaidimų

kambarys

• Turizmo objekto 

įveiklinimas –

maitinimas, 

apgyvendinimas

• Edukaciniai 

mokymai, skirti ugdyti  

per STEAM 

(integruotas 5 

disciplinų modelis)

• Tradicinio amato

edukacija ir

menininkų kūrybos

studija



Viešieji projektai
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Verslo projektai



Kvietimai ir dokumentai



Skelbia NMA



• PAREIŠKĖJAS IR VEIKLA/ 

INVESTICIJŲ VIETA

VVG teritorija: Rokiškio rajonas išskyrus 

Rokiškį.

• RODIKLIAI PRIVALOMI

Grynojo pelningumo, reikšmė ≥ 2 proc. 

Skolos, reikšmė ≤ 0,6.

Paskolų padengimo, reikšmė ≥ 1,25. 

Darbo vietos (1 DV – 50 000 Eur –

santykinis dydis).

• RODIKLIŲ IŠLAIKYMAS.

3 metai po galutinio mokėjimo prašymo.

• INTENSYVUMAS paramos 

50 proc. mažiems subjektams/70 proc. 

labai mažiems.

NETINKAMA teritorija 

Rokiškio miestas.



• KLAUSIMAI

Daryk, ką reikia daryti, ir tegu nutinka, kas turi nutikti. 

Šv. Augustinas. 


