
                                        

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. 6 

 

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. 

 

UAB 

„Klirameda“ 

 

LEADER-

12-KELMĖ-

06-001 

 

UAB „Klirameda“ 

pakrovimo darbų 

modernizavimas 

Šiuo projektu UAB „Klirameda“  planuoja įsigyti 

elektrinį krautuvą „Hyster“.  Jis žymiai palengvins 

medienos gaminių pakrovimo darbus. Krautuvas 

naudoja įkraunamų baterijų elektros energiją, jo 

keliamoji galia 1,6 tonos. Elektriniu  krautuvu bus 

galima palengvinti medienos gaminių pakrovimo ir 

iškrovimo darbus, dėl to pagerės įmonės darbuotojų 

darbo sąlygos. 

50 000,00 

(be PVM) 
40 000,00 10 000,00 

2. 

UAB 

„Nerūdinės 

medžiagos“ 

LEADER-

12-KELMĖ-

06-002 

UAB „Nerūdinės 

medžiagos“ 

teikiamų paslaugų 

spektro didinimas 

plečiant įmonės 

techninę bazę 

Projekto įgyvendinimo metu įsigijus būtiniausią 

įrangą (plazminį pjoviklį, sraigtinį kompresorių, 

dyzelinį šildytuvą, hidraulinį dviejų kolonų keltuvą, 

suvirinimo pusautomatį, šildytuvą skystam kurui, 

pneumatinį veržliasukį bei tekinimo stakles) UAB 

„Nerūdinės medžiagos“ savo veikloje numato 

plėtoti mašinų remonto paslaugas (važiuoklės 

diagnostika, važiuoklės remontas, kėbulo remontas, 

suvirinimo darbai, dažymas). Nuo 2013 m. 

49 684,00 

(be PVM) 
39 747,20 9 936,80 



numatoma įdarbinti 2 darbuotojus (meistrus), 

numatoma, kad projekte vykdoma veikla  bus 

šeimos verslas. 

3. 
UAB „Verslo 

forumas“  

LEADER-

12-KELMĖ-

06-003 

UAB „Verslo 

forumas“ teikiamų 

paslaugų potencialo 

stiprinimas, siekiant 

prisidėti prie 

gyventojų fizinės 

gerovės užtikrinimo 

Projekto įgyvendinimo metu įsigijus būtiniausią 

įrangą (baidares) UAB „Verslo forumas“ savo 

veikloje numato plėtoti baidarių nuomos paslaugas. 

Nuo 2013 m. numatoma sukurti 2 naujas darbo 

vietas (vadybininkui, administratoriui).  

Projekto įgyvendinimo metu įsigijus būtiniausią 

įrangą (SPA mini baseino įrangą, turkišką garinę 

pirtį ir baldus) UAB „Verslo forumas“ savo 

veikloje numato plėtoti fizinės gerovės užtikrinimo 

veiklą. 

50 000,00 

(be PVM) 
40 000,00 10 000,00 

4. 

Romo 

Čerkausko 

įmonė  

LEADER-

12-KELMĖ-

06-004 

Romo Čerkausko 

įmonės 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

Projekto įgyvendinimo metu  įmonės teritorija bus 

aptverta  tvora, kiemas ir privažiavimai išgrįsti 

trinkelėmis, kas pagerins  atliekamą  įmonės veiklą 

ir galimybę plėsti veiklos sritis. Paslaugos bus 

teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Numatyti infrastruktūros darbai bus atliekami ūkio 

būdu, todėl projekto metu numatomos įsigyti 

statybinės medžiagos. 

29 804,55 

(be PVM) 
23 843,64 5 960,91 

5. 
Vaidos 

Šaltmerienės IĮ  

LEADER-

12-KELMĖ-

06-005 

Vaidos Šaltmerienės 

IĮ medienos 

džiovyklos ir 

katilinės 

automatizavimas 

Viena iš pagrindinių įmonės veiklų yra medienos 

apdirbimas. Norint sėkmingai vykdyti veiklą įmonei 

reikalinga automatizuota medienos džiovykla ir 

katilinė. Tam yra jau pasiruošta, 2012 metais 

įsigyta medienos džiovyklos įranga, bet ji nėra 

automatizuota ir džiovyklos apkūrenimui reikalingi 

kiaurą parą budintys kūrikai, sudėtinga palaikyti 

reikiamą temperatūrą.  

Projekto įgyvendinimo metu  bus automatizuota 

medienos džiovykla ir katilinė, kas pagerins 

gaminamos produkcijos kokybę, sumažins gamybos 

sąnaudas, padidins gamybos apimtis. 

46 800,00 

(be PVM) 
37 440,00 9 360,00 

6. Simonas Jankus  

LEADER-

12-KELMĖ-

06-006 

Simono Jankaus 

verslo kūrimas ir 

plėtra   

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigyta reikalinga 

įranga kas pagerins teikiamų motorinių transporto 

techninės priežiūros ir remonto paslaugų kokybę, 

sumažins gamybos sąnaudas, padidins teikiamų 

paslaugų apimtis. 

50 000,00 

(be PVM) 
40 000,00 10 000,00 



7. 
Donatas 

Koryzna  

LEADER-

12-KELMĖ-

06-007 

Donato Koriznos 

individualiojo verslo 

kūrimas 

Numatomo įgyvendinti projekto „Donato Koryznos 

individualiojo verslo kūrimas“ metu įsigijus 

būtiniausią įrangą (plaustą, baidares bei priekabą) 

Donatas Koryzna savo individualiame versle – 

veikloje, vykdomoje pagal verslo liudijimą, numato 

plėtoti baidarių bei plausto nuomos paslaugas. 

50 000,00 

(be PVM) 
40 000,00 10 000,00 

8.  
UAB „Laikšių 

poilsio centras“ 

LEADER-

12-KELMĖ-

06-010 

UAB „Laikšių 

poilsio centras“ 

techninės bazės 

sukūrimas, tokiu 

būdu plečiant 

įmonės paslaugų 

spektrą bei 

prisidedant prie 

gyventojų fizinės 

gerovės užtikrinimo 

Projekto įgyvendinimo metu atlikus pirties pastato 

statybos darbus (užstatymo plotas 45,6 m², bendras 

plotas 39,38 m²), bei įsigijus būtiniausią įrangą 

(baldus bei pirties įrangą) UAB „Laikšių poilsio 

centras“ savo veikloje numato plėtoti fizinės gerovės 

užtikrinimo veiklą (pirties nuomos paslaugas).    

 

50 000,00 

(be PVM) 
40 000,00 10 000,00 

 


