
                                        

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. 8 

 

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. IĮ „Akmentašys“ 

LEADER-

13-KELMĖ-

08-001 

IĮ „Akmentašys“ 

gamybos plėtra 

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigytos akmens 

skaldymo staklės kas užtikrins spartesnį darbą, 

efektyvesnį žaliavų panaudojimą, sumažins akmens 

gaminių apdirbimo sąnaudas, padidins gamybos 

apimtis. 

29 250,00 

(be PVM) 
23 400,00 5 850,00 

2. 
Audrius 

Juozapavičius 

LEADER-

13-KELMĖ-

08-002 

Audriaus 

Juozapavičiaus 

individualiojo verslo 

kūrimas 

Projekto įgyvendinimo metu, įsigijus būtiniausią 

įrangą (universalios šlifavimo-galandinimo staklės, 

kompresorius, montažinis presas, stalinės 

universalios frezavimo staklės, suvirinimo aparatas, 

hidraulinės vamzdžių lenkimo staklės, juostinio 

metalo pjovimo staklės) Audrius Juozapavičius savo 

individualioje veikloje, kurią vykdys pagal verslo 

liudijimą, teiks metalo tekinimo, virinimo, 

lankstymo, šlifavimo ir pan. paslaugas. 

21 904,96 

(be PVM) 
17 523,97 4 380,99 



3. 
Aurika 

Kazmiruk   

LEADER-

13-KELMĖ-

08-003 

Aurikos Kazmiruk  

individualiojo verslo 

kūrimas 

Projekto įgyvendinimo metu, įsigijus būtiniausią 

įrangą (mobilus paviljonas-kioskas, signalizacija, 

šaldytuvas, kondicionierius, šaldiklis, mikrobangų 

krosnelė) Aurika Kazmiruk savo individualioje 

veikloje, kurią vykdo pagal Nuolatinio Lietuvos 

gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, 

vykdys restoranų ir pagaminto valgio teikimo 

(greito maisto) paslaugas.  

15 473,52 

(be PVM) 
12 378,82 3 094,70 

4. Vaida Milikienė   

LEADER-

13-KELMĖ-

08-004 

Vaidos Milikienės 

verslo kūrimas ir 

plėtra 

Projekto metu planuojamų statybos darbų pobūdis 

– nauja statyba, kuri atliekama ūkio būdu. Paramos 

prašoma naujų statybinių medžiagų įsigijimui 

pastatų, reikalingų projekte numatytai veiklai 

vykdyti, statybai ir įrengimui. Nekilnojamas turtas- 

žemės sklypas (unikalus Nr.4400-0493-3671), 

kuriame statomi pastatai, nuosavybės teise 

priklauso pareiškėjai.  

Teikiant apgyvendinimo paslaugas yra būtinybė 

įsigyti nuotekų valymo įrenginį su paaukštinimo 

žiedu, nes sodyba nėra prijungta prie nuotekų 

valymo sistemos. Pastato šildymui numatomas 

įsigyti dujinis katilas.  

Infrastruktūros sutvarkymui (kiemo aikštelės 

įrengimui)  numatoma įsigyti vejos bordiūrus bei 

grindinio trinkeles.  

Projekto įgyvendinimo metu, pastačius ir įrengus 

pastatus, sutvarkius infrastruktūrą, įsigijus 

reikalingą įrangą Vaida Milikienė savo 

individualioje veikloje, kurią vykdys pagal verslo 

liudijimą, teiks nakvynės ir pusryčių paslaugas. 

Verslo liudijimą pareiškėja numato išsiimti iki 

mokėjimo prašymo pateikimo datos.  

50 000,00 

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

5. 
UAB 

„Kelmolis“ 

LEADER-

13-KELMĖ-

06-006 

UAB „Kelmolis“ 

medienos gaminių 

dekoravimas 

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigytos CNC 

frezavimo graviravimo staklės. Sėkmingai 

įgyvendinus šį projektą, padidės medienos 

impregnantų naudojimo apimtys, nes saunos bus 

impregnuojamos įmonės gaminamais ekologiškais 

impregnantais, pagerės produkcijos kokybė, 

padidės vystomos veiklos pranašumas konkurentų 

atžvilgiu. 

49 998,00 

(be PVM) 
39 998,40 9 999,60 



6. 
UAB 

„Tytmedis“  

LEADER-

13-KELMĖ-

08-007 

UAB „Tytmedis“ 

teritorijos 

sutvarkymo darbai 

Projekto įgyvendinimo metu  bus sutvarkyta įmonės 

teritorija – 3050 m² padengti skalda, kad lietaus 

vanduo lengvai susigertų į gruntą ir  324 m² 

betonine danga.  Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, 

pagerės darbuotojų darbo sąlygos ir produkcijos 

kokybė, padidės vystomos veiklos pranašumas 

konkurentų atžvilgiu. 

49 934,95 

(be PVM) 
39 947,96 9 986,99 

7. 
UAB 

„Klirameda“  

LEADER-

13-KELMĖ-

08-008 

UAB „Klirameda“ 

gamybinės bazės 

modernizavimas 

Projekto įgyvendinimo metu  bus sutvarkyta įmonės 

teritorijoje esanti iškrovimo-pakrovimo aikštelė – 

1486,08 m² išdėta trinkelėmis bei įsigytas dyzelinis 

krautuvas „Hyster“. Tai žymiai palengvins 

medienos gaminių pakrovimo-iškrovimo darbus. 

Krautuvas yra labai manevringas, jo keliamoji 

galia 1,5 tonos.  

Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, pagerės 

darbuotojų darbo sąlygos ir produkcijos kokybė, 

padidės vystomos veiklos pranašumas konkurentų 

atžvilgiu. 

44 636,96 

(be PVM) 
35 709,57 8 927,39 

8. Aušra Norutienė  
LEADER-

13-KELMĖ-

08-012 

Turistinės stovyklos 

įkūrimas Pabariukų 

kaime   

Numatomo įgyvendinti projekto metu, 

stovyklavietėje bus įrengta rekreacinė 

infrastruktūra, būtina turistinių stovyklų paslaugų 

teikimui, bus įrengtas visas reikiamas inventorius 

patogiam poilsiui: higienos paslaugas užtikrinantis 

WC, pavėsinė su laužaviete ir lauko baldais, 

palapinių vieta (vienu metu galės apsistoti iki 6 

šeimų su palapinėmis). Stovyklavietėje taip pat bus 

įrengta universali sporto aikštelė, kuri pritrauks 

daugiau poilsiautojų. Numatomoje rengti sporto 

aikštelėje bus padengta polipropileno danga, kuri 

atspari šalčiui ir drėgmei, t.p. pasižymi ,,šoninio 

laisvumo„ (jos dėka sportuojantiems stabdant bei 

atsispiriant sumažinama apkrova sąnariams). 

Aikštelėje bus sumontuoti du krepšinio stovai su 

grūdinto stiklo lentomis, reguliuojamo aukščio 

universalus tinklo stovas tinkliniui, badmintonui bei 

tenisui ir kt. Tai suteiks galimybę sportuoti įvairaus 

amžiaus ir pomėgių poilsiautojams. 

50 000,00 

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

 


