
                                        

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. 4 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Trumpas vietos projekto aprašymas 

Patvirtinta 

paramos 

lėšų suma 

iki, Lt 

Paramos suma 

Skirta 

EŽŪFKP 

lėšos, 

Lt 

Lietuvos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Lt 

 

1. 

 

Egidijus 

Mockus  

 

LEADER-

12-KELMĖ-

04-001 

 

Egidijaus 

Mockaus 

individuali 

variklinių 

transporto 

priemonių 

remonto ir 

techninės 

priežiūros veikla 

Papildomas verslas prie žemės ūkio veiklos. Padėti, 

palengvinti kaimo žmonėms jų būtį, t.y. motorinių 

transporto priemonių techninė priežiūra ir 

remontas, konkrečiai padangų ir kamerų remontas 

uždėjimas ir pakeitimas.  Tikslas - ateityje visiškai 

atsisakyti žemės ūkio veiklos. Verslo pradžioje, 

sezono metu, įkurti keletą darbo vietų. Ateityje, 

įsitvirtinus rinkoje, įkurti vieną arba dvi pastovias 

darbo vietas. Rinkoje įsitvirtinti didelių kliūčių 

neesama, nes artimiausia tokio pobūdžio veikla yra 

tik už 15 km. atstumu. Veikla yra dėkinga 

plėtojimui, nes yra netoli važiuojamųjų 

magistralinių kelių. Projekto įgyvendinimo metu 

bus įsigyta reikalinga įranga (ratų montavimo 

staklės, automatines ratų balansavimo staklės, 

elektrohidraulinis keltuvas, stūmoklinis 

kompresorius, smūginis vėžliasukis, spiralinį oro 

sistemos žarna, tepimo taškus pneumo įrangai) 

10 904,96  

(be PVM) 
8 723,97 2 180,99 



 

2. 

 

UAB 

VILDANGA 

 

LEADER-

12-KELMĖ-

04-002 

 

UAB „Vildanga“ 

verslo kūrimas ir 

plėtra 

      UAB Vildanga“ užsiima aplinkotvarka, krūmų 

kirtimu, želdinių priežiūra, miško kirtimo atliekų 

rinkimu. Šioms paslaugos atlikti įmonė jau turi 

įsigijusi 6 motorinius pjūklus, 2 krūmapjoves ir 1 

žoliapjovę. Didžioji dalis želdinių priežiūros darbų 

bus atliekama girininkijoms. Nuo 2011 metų 

balandžio mėn. Įmonė už šias paslaugas gavo 123 

tūkst. Litų pajamų. Kadangi įmonės turima įranga 

yra tinkama ir kraštovaizdžio paslaugai atlikti, 

nutarta vykdyti ir šią veiklą.  
         Kadangi įmonė jau turi įrangą tinkamą ir 

kraštovaizdžio tvarkymo paslaugai atlikti, buvo 

nutarta papildyti įmonės veiklas šia veikla ir dar 

papildomai įsigyti lazerinį nivelyrą, vienakryptį 

tankintuvą, motorinius grąžtus, aeratorių, 

aukštapjovę, krūmapjovę ir vejos pjovimo traktorių. 

Šios įrangos pagalbą planuojama teikti žolės ir 

krūmų pjovimo; gyvatvorių karpymo; trinkelių 

klojimo paslaugas ir fiziniams ir juridiniams 

asmenims. Taip pat planuojama dalyvauti 

konkursuose viešųjų pastatų, savivaldybės 

(seniūnijų) plotų tvarkymui ir priežiūrai. 

17 791,20  

(be PVM) 
14 232,96 3 558,24 

 


