
                                        

KPP PRIEMONĖ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ 

PARAMOS SUTARTIES NR. VPSI-6-08-4 

 

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS  

SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI KVIETIMAS NR. 11 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Trumpas vietos projekto aprašymas 

Patvirtinta 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Paramos suma 

Skirta 

EŽŪFKP 

lėšos, 

Eur 

Lietuvos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Eur 

1.  
Kolainių kaimo 

bendruomenė  

LEADER-

15-KELMĖ-

11-001 

Universalios sporto 

aikštelės su lauko 

treniruokliais 

Kolainių kaime 

įrengimas 

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtas pagrindas 

sporto aikštelei – iškastas gruntas, išpiltas žvyro – 

skaldos mišinio 20 cm pagrindas, išpilta 8 cm storio 

betoninė danga, įrengti betono bordiūrai. Ant 

paruošto pagrindo bus įrengta sintetinė danga ir 

išbraižytos linijos. Bendras sporto aikštelės plotas 

364 kv.m. Aikštelėje bus sumontuoti 2 krepšinio 

stovai (su lenta, lanku ir tinkleliu) ir 1 komplektas 

tinklinio-teniso stovai su tinklu ir gilzėmis. Šalia  

įrengtos aikštelės bus sumontuoti trys lauko 

treniruokliai. 

28 530,00 

(su PVM) 
22 824,00 5 706,00 

2. 
Eglė 

Adomaitienė  

LEADER-

15-KELMĖ-

11-002 

Eglės Adomaitienės 

svečių namų 

įrengimas 

Įgyvendinus projektą, svečių namuose esančiuose 3 

kambariuose: du dviviečiai ir vienas  keturvietis) 

bei valgomajame, skirtame pusryčių teikimui bus 

įrengta nauja santechnika – įsigytos trys dušo 

kabinos, trys unitazai, trys praustuvai bei virtuvėlės 

praustuvė su priedais. Taip pat bus įsigyta svečių 

14 481,00 

(be PVM) 
11 584,80 2 896,20 



namams kokybiškam paslaugų teikimui reikalinga 

buitinė įranga – šaldytuvas, kaitlentė, skalbyklė, 

džiovyklė, lyginimo lenta su lygintuvu, dulkių 

siurblys, gartraukis, keturi televizoriai ir 

kambariuose sumontuoti trys kondicionieriai. 

Projekto įgyvendinimo metu bus perkami baldai 

svečių namams -   keturios viengulės lovos su 

čiūžiniais, penkios spintelės prie lovų, dvigulė lova 

su čiūžiniu, du rašomieji stalai ir keturios kėdės, 

prieškambario baldų du komplektai, rūbų spinta, 

sofa-lova, minkštų baldų komplektas su žurnaliniu 

staliuku, virtuvės baldų komplektas ir virtuvės 

stalas su keturiomis kėdėmis.  

Įgyvendinus šį projektą svečių namų šeimininkė 

susikurs sau pastovią darbo vietą, bus gaunamos 

pastovios pajamos, padidės ir pagerės 

apgyvendinimo paslaugų  kokybė ir įvairovė kaime. 

Įgyvendinus projektą, Eglė Adomaitienė savo 

individualioje veikloje, kurią vykdo pagal verslo 

liudijimą, teiks nakvynės su pusryčiais paslaugas.  

3. 
UAB 

KLIRAMEDA 

LEADER-

15-KELMĖ-

11-003 

UAB „Klirameda“ 

sandėlio kapitalinis 

remontas II 

Projekto įgyvendinimo metu sandėlio arkinė dalis 

bus aptaisoma profiliuota skarda, įrengta lietaus 

nuvedimo  sistema, įstatyti segmentiniai pakeliami 

vartai su elektrine pavara. Tai leis užtikrinti 

saugias darbo sąlygas, pagerins sandėliavimo 

sąlygas, bus galima sukaupti pakankamas medienos 

atsargas nepertraukiamam gamybos procesui 

užtikrinti, tuo pačiu įmonė įgis  pranašumą 

konkurentų atžvilgiu. 

14 481,00 

(be PVM) 
11 584,80 2 896,20 

4. 
Virginijus 

Adomavičius  

LEADER-

15-KELMĖ-

11-004 

Virginijaus 

Adomavičius 

mobilusis 

autoservisas 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma 

įsigyti mobilaus serviso įrangą (profesionalios 

elektrohidraulinės sunkvežimių ratų montavimo 

staklės, sunkvežimių ir lengvųjų automobilių ratų 

balansavimo stendas, smūginio priputimo 

infliatorius, dviejų sunkvežimio atramų-ožių 

komplektas, pneumatinis smūginis veržliasūkis, 

smūginių galvučių komplektas, mobilus 

pneumohidraulinis ašies keltuvas, stumoklinis 

suspausto oro kompresorius, elektros generatorius) 

14 467,35 

(be PVM) 
11 573,88 2 893,47 



transporto priemonių remonto paslaugoms kelyje 

teikti. Pareiškėjas planuoja savo lėšomis įsigyti 

specializuotą transporto priemonę mobilaus serviso 

įrangos transportavimui. Nesant galimybės 

suremontuoti transporto priemonės kelyje, bus 

teikiamos transporto  priemonės partempimo 

paslaugos iki namų ar artimiausio serviso. 

5.  IĮ ŠALSIMA  

LEADER-

15-KELMĖ-

11-005 

IĮ „Šalsima“ 

banketai gamoje 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama  įsigyti 

virtuvės įrangą pagaminto valgio tiekimui 

renginiams gamtoje (marmitus, karšto vandens 

virimo ir palaikymo termosų komplektą, grilius, 

padėklų komplektą, lėkščių šildymo spintas ir 

lentynų stelažus), dvi palapines ir paviljoną skirtas 

renginiams, 120 kėdžių, 14 stalų. Įsigijus įrangą bei 

baldus įmonė turės galimybę praplėsti savo veiklą, 

o tuo pačiu įgis ir pranašumą konkurentų atžvilgiu. 

13 236,08 

(be PVM)  
10 588,86 2 647,22 

 


