
                                        

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. 9 

 

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 

„International 

Restaurant“  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-001 

UAB „International 

Restaurant“ 

apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų 

plėtra 

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta virtuvės 

įranga (elektrinė fritiūrinė, indaplovė, kepimo 

krosnis), židinys, baldai (kėdes valgomajam, lovos, 

čiužiniai, spintos stumdomomis durimis, stumdomos 

pertvaros, kėdės, komodos).  Įgyvendinus šį 

projektą, bus teikiamos nakvynės ir pusryčių 

teikimo paslaugos, kai už nustatytą mokestį bus 

išnuomojami apgyvendinimui įrengti atskiri 

kambariai (ne daugiau kaip 6) bei pagaminto 

valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo 

paslaugų veikla. 

50 000,00 

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

2. 
UAB „LEDA 

LT“ 

LEADER-

13-KELMĖ-

09-002 

UAB „LEDA LT“ 

techninės bazės 

sukūrimas plečiant 

įmonės veiklą 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė atliks 

pirties pastato statybos darbus - šios  investicijos 

užtikrins įmonės teikiamų paslaugų augimą. 

Tikimasi, kad toliau plėtojant teikiamas paslaugas 

didės ir darbuotojų poreikis, tad bus galima 

prisidėti prie kaimo gyventojų nedarbo mažinimo, 

50 000,00 

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



užimtumo didinimo. 

3. UAB „NABAS“ 

LEADER-

13-KELMĖ-

09-003 

UAB „NABAS“ 

paslaugų plėtra 

įrengiant sporto 

aikštelę 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė atliks 

sporto aikštelės įrengimo darbus - šios  investicijos 

užtikrins įmonės teikiamų paslaugų augimą. 

Tikimasi, kad toliau plėtojant teikiamas paslaugas 

didės ir darbuotojų poreikis, tad bus galima 

prisidėti prie kaimo gyventojų nedarbo mažinimo, 

užimtumo didinimo. 

50 000,00 

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

4. 
MB 

„INMINDA“   

LEADER-

13-KELMĖ-

09-004 

MB „Inminda“ 

teikiamų paslaugų 

apimčių didinimas 

plečiant įmonės 

techninę bazę 

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytas krovininis 

automobilis Boxer L3H2 T335 2,2HDi 131hp M6. 

Planuojamos projekto veiklos yra medinių ar kitų 

medžiagų durų, langų, durų ir langų staktų 

įstatymas, įrengimas. Įgyvendinus projektą, pagerės 

teikiamų paslaugų atlikimo operatyvumas, naujas 

automobilis sumažins išlaidas automobilio 

eksploatacijai ir prastovas dėl gedimų. Įgyvendinus 

projektą, planuojama įdarbinti montuotoją. 

50 000,00 

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

5. 

Šedbarų kaimo 

bendruomenė 

“Spiečius” 

LEADER-

13-KELMĖ-

09-005 

Bendruomenės 

sporto ir kultūros 

šventė „Ona – liepos 

karalienė“ 

Projekto ,,Ona – liepos karalienė“ metu bus 

surengta šventė, kurioje bus pristatyta 

bendruomenės veikla ir pasiekimai. Šventė bus 

organizuojama 2014 m. liepos mėn. Šedbarų kaimo 

stadione, esančiame Šedbarų kaime Tytuvėnų apyl. 

sen., Kelmės r. Šventę ,,Ona – liepos karalienė“ 

organizuos bendruomenė kartu su Tytuvėnų 

kultūros centru. Šventinis renginys ,,Ona – liepos 

karalienė“ skirtas bendruomenės veiklos 

teritorijoje gyvenančių Onų pagerbimui. Šventė 

prasidės sporto varžybomis.  Šventėje dalyvaus 

Šedbarų ir aplinkinių kaimų gyventojai, atstovai iš 

Budraičių, Kiaunorių, Mockaičių, Pagryžuvio ir 

Tytuvėnų miestelio bendruomenių, su kuriomis 

bendradarbiaujama, rajono savivaldybės vadovai ir 

kiti svečiai. Planuojamas šventinio renginio dalyvių 

skaičius 80 žmonių, renginio trukmė – 6 val. 

Renginio metu vyks,  šventinis koncertas, Onų 

pagerbimas, sportinių varžybų nugalėtojų 

apdovanojimas. 

3 825,00 (su 

PVM) 
3 060,00 765,00 



6. 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-006 

Tilto į Bridvaišio 

ežero salą įrengimas 

Projekto metu planuojama pagerinti Kelmės rajono 

savivaldybės Tytuvėnų seniūnijos ir aplinkinių 

kaimų viešąją infrastruktūrą, t.y. įrengti tiltą į 

Bridvaišio ežero salą padidinant Tytuvėnų miesto ir 

aplinkinių kaimų gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą. Išsikelto tikslo pasiekimas užtikrintų 

šiuos objektyvius rezultatus: išaugęs seniūnijos 

gyventojų lankymasis įrengtoje erdvėje; didesnis 

vietos gyventojų, jaunimo užimtumas aktyvia 

laisvalaikio veikla; padidėjęs bendras Tytuvėnų 

miesto  gyvenamosios aplinkos patrauklumas ir 

estetinis vaizdas; išaugęs aplinkinių kaimų ir 

Tytuvėnų miesto gyventojų kultūros lygis; 

aktyvesnis įvairių socialiniai jautrių grupių 

lankymasis viešojoje erdvėje; Tytuvėnų 

kraštovaizdžio gerinimas ir išsaugojimas. 

Įgyvendinus projektą bus sukurta šiuolaikiška, jauki 

ir patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos 

užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo 

sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos 

gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir 

išplėsta bendruomenės veikla. Projekto 

įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti 1,16 ha 

prieigos prie ežero teritorija. Seniūnijos lėšomis 

bus pastatyta pavėsinė, suoliukai, šiukšliadėžės. 

100 000,00 

(be PVM)  
80 000,00 20 000,00 

7. 
Laima 

Makauskienė  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-007 

Laimos 

Makauskienės 

nakvynės ir pusryčių 

verslo kūrimas ir 

plėtra 

Projekto įgyvendinimo metu bus kuriama sodyba, 

kurios veikla bus orientuota į privataus 

apgyvendinimo teikimą, į šeimyninį poilsį. Sodyba 

bus kuriama keliais etapais, pirmuoju etapu bus 

pastatytas nesudėtingos statybos gyvenamasis 

namas. Antruoju etapu bus pastatytas vasarnamis, 

pavėsinė, sporto aikštelės, iškastas tvenkinys. 

Projektas bus vykdomas ūkio būdu, įsigyjant 

statybines medžiagas,  nuomojantis statybos  

techniką.  Įgyvendinus šį projektą sodybos 

šeimininkė susikurs sau darbo vietą,  bus gaunamos 

pastovios pajamos, padidės ir pagerės   

apgyvendinimo paslaugų  kokybė ir įvairovė kaime. 

49 997,00 

(be PVM) 
39 997,60 9 999,40 



8. 

Visuomeninė 

organizacija 

“Berželio 

bendruomenė” 

LEADER-

13-KELMĖ-

09-008 

„Mama – esi tu 

moteris...“ 

Projekto metu bus surengta šventė, kurioje bus 

pristatyta bendruomenės veikla ir pasiekimai. 

Šventė bus organizuojama 2014 m. gegužės mėn. 

bendruomenės patalpose, esančiose Pašilėnų kaime 

Užvenčio sen., Kelmės r. Planuojamas šventinio 

renginio dalyvių skaičius iki 100 žmonių, renginio 

trukmė – 6 val.  Renginio metu vyks bendruomenės 

dešimties metų veiklos pristatymas,  šventinis 

koncertas, saviveiklininkų pasirodymas, mamų 

pagerbimas.  

7 117,44 (su 

PVM) 
5 693,95 1 423,49 

9. 

Kelmės rajono 

Tytuvėnų 

gimnazija  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-009 

Universalaus sporto 

aikštyno įrengimas 

prie Tytuvėnų sporto 

salės, esančios 

Taikos g.4a, 

Tytuvėnuose 

Projekto įgyvendinimo metu bus paruoštas naujas 

asfalto pagrindas su aikštelei reikalingu nuolydžiu 

ir drenažu; uždengta dirbtinė sintetinė danga, 

pritaikyta  žaisti lauko tenisą, tinklinį, kt. žaidimus; 

pastatyti stovai, aikštelė aptverta tvora, pagerinta 

mokinių ir kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo 

kokybė; jaunimas bus atitrauktas nuo beprasmio 

laiko leidimo gatvėje, užkirstas kelias žalingiems 

įpročiams. 

100 000,00 

(be PVM) 
80 000,00 20 000,00 

10. 
UAB 

„Klirameda“ 

LEADER-

13-KELMĖ-

09-010 

UAB „Klirameda“ 

sandėlio kapitalinis 

remontas 

Projekto įgyvendinimo metu sandėlyje  - 743 m² 
plote bus paruoštas smėlio – žvyro pagrindas 5 – 8 

mm storiu, jį sutankinant ir įrengtos betoninės 

grindys (iki 3 mm storio), impregnuotos akriliniu 

impregnantu ant 15 cm storio betono, armuoto 

metaline fibra. Tokia grindų danga 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. 

50 000,00 

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

11. 
Eglė 

Adomaitienė  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-011 

Geoterminio 

šildymo sistemos 

įrengimas Eglės 

Adomaitienės svečių 

namuose 

Įgyvendinus projektą, svečių namuose bus 3 

kambariai: du dviviečiai ir vienas  keturvietis su 

visais patogumais bei valgomasis pusryčių 

paslaugų teikimui ir šioms patalpoms apšildyti 

paramos lėšomis bus įrengtas geoterminis šildymas.  

49 987,70 

(be PVM) 
39 990,16 9 997,54 



12. 
Vaclovas 

Mikalajūnas  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-012 

Vaclovo Mikalajūno 

individualiojo verslo 

kūrimas ir plėtra 

Įgyvendindamas šį projektą verslininkas pats sau 

susikurs darbo vietą, gaus pastovias pajamas, 

didins kaimo gyventojų užimtumą, o klientams 

greičiau ir patogiau bus suteiktos paslaugos.  

Numatomo įgyvendinti projekto metu, bus  įsigytos 

juostinės medienos pjovimo staklės. 

10 150,00 

(be PVM) 
8 120,00 2 030,00 

13. 

Kelmės rajono 

Kražių 

gimnazija  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-014 

Kražių gimnazijos 

stadione aikštelės su 

lauko treniruokliais 

įrengimas 

Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta ir 

įrengta poilsio zona ir įsigyti bei sumontuoti 6 

lauko treniruokliai. 

 Įgyvendinus projektą, Kražių bendruomenės 

nariai turės galimybę aktyviai ir  prasmingai leisti 

laisvalaikį sportuodami, bendraudami. Gerės  

sveikatingumo rodikliai bei  gyvenimo kokybė, 

padidės kaimo gyvenamosios aplinkos 

patrauklumas, bus skatinama kaimo  socialinės 

veiklos įvairovė, geriau išnaudojami vietos  

žmogiškieji ištekliai, atsiras nauji partnerystės ir 

bendradarbiavimo ryšiai tarp vietos valdžios, 

verslo ir kitų visuomenės struktūrų. 

Įgyvendinus projektą bus sukurta šiuolaikiška,  

patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos 

poilsio,  bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų 

socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų 

poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta sportinė-

sveikatingumo  veikla. 

28 488,72 

(be PVM)  
22 790,98 5 697,74 

14. 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-015 

Girnikų kaimo 

nuotekų tinklų 

įrengimas 

Siekiant pagerinti Girnikų kaimo viešąją 

infrastruktūrą numatoma įrengti nuotekų tinklus 

Girnikų gyvenvietėje, kad gyventojai turėtų 

galimybę prie jų prisijungti.  

Įgyvendinus projekto tikslą bus sutvarkyta viešoji 

Girnikų gyvenvietės infrastruktūra,  pagerės vietos 

gyventojų gyvenimo kokybė, prie nuotekų tinklų 

galės prisijungti ir jais naudotis Luokės, Joninių, 

Šlapgirės gatvių gyvenamieji namai, R. ir J. 

Ratnikų vaikų šeimynos globos namai, Užvenčio 

kultūros centras.  

100 000,00 

(be PVM) 
80 000,00 20 000,00 



15. 

Asociacija 

„Pakėvio 

bendruomenė“  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-016 

Pakėvio 

bendruomenės 

patalpų remontas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto tikslas – pastato, perduoto bendruomenei 

panaudos teise, remontas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams, sudarant sąlygas kaimo 

gyventojų veiklų diversifikacijai bei gerinant 

bendruomeninę infrastruktūrą. Stiprinti kaimo 

žmonių bendruomeniškumą, grožio pajautimą, 

vietos tradicijų išsaugojimą, naujų kūrimą, 

pasitelkiant senolių išmintį ir jaunimo idėjas, 

skatinti bendruomenės narius imtis iniciatyvos 

gerinti savo gyvenimo kokybę, tuo prisidedant prie 

kaimo gerovės vystymo. 

Projekto uždaviniai: Suremontuoti 36,33 m2 

patalpą; Pakeisti bendruomenės patalpų langus; 

Pakeisti bendruomenės patalpų grindis 49 m²; 

Pakeisti elektros instaliaciją. 

Įgyvendinus vietos projektą, bus suremontuotos 

bendruomenės patalpos ir atlikti šie darbai: 

elektros instaliacijos, grindų, lubų, langų keitimas. 

34 080,55 

(su PVM) 
27 264,44 6 816,11 

16. 
Oksana 

Jokubauskienė  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-017 

Oksanos 

Jokubauskienės 

autoserviso paslaugų 

teikimas 

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigyta reikalinga 

įranga (ratų balansavimo staklės, trifazės 

sunkvežimių ratų montavimo staklės, hidraulinis 

teleskopinis domkratas, elektrinis veržliasukis, 

smūginis veržliasukis (2 vnt.), raktas sunkvežimių 

ratų varžtų atsukimui, raktų galvučių komplektas, 

mobilus pneumohidraulinis ašies keltuvas (2 vnt.)), 

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 

17. Simonas Jankus  
LEADER-

13-KELMĖ-

09-018 

Simono Jankaus 

verslo plėtra 

Projekto įgyvendinimo metu  bus įsigyta reikalinga 

įranga (dviejų kolonų hidraulinis keltuvas (2 vnt.), 

automatinės ratų montavimo staklės, ratų 

balansavimo staklės, ratų suvedimo stendas, 

rankinis ašies keltuvas, įrankių vežimėlis su įrankių 

komplektu (2 vnt.), pneumatinis veržliasūkis (2 

vnt.), automatinė kondicionierių pildymo stotelė, 

hidraulinis presas, greičių dėžės keltuvas, gervė 

varikliui iškelti, darbastalis, išmetamųjų dujų 

surinkimo sistema su ventiliatoriumi), kas pagerins 

50 000,00 

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



teikiamų motorinių transporto techninės priežiūros 

ir remonto paslaugų kokybę, sumažins gamybos 

sąnaudas, padidins teikiamų paslaugų apimtis.  

18. 

Romo 

Čerkausko 

įmonė  

LEADER-

13-KELMĖ-

09-019 

Romo Čerkausko 

įmonės 

apgyvendinimo 

paslaugų teikimas 

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama 

pagalbinio ūkio paskirties pastato korektūra, 

pastatą pritaikant gyvenamajai paskirčiai (kaimo 

turizmo paslaugoms teikti) ir įrengtas 

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, 

kategorija – nesudėtingas statinys, bendrasis plotas 

92,28 m², kuriam yra išduotas rašytinis pritarimas 

statinio projektui. Paslaugos bus teikiamos Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Numatyti statybos darbai 

bus atliekami ūkio būdu, todėl projekto metu 

numatomos įsigyti statybinės medžiagos reikalingos 

pastato statybai ir vidaus įrengimui ir šildymui.  

Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus įsigyta 

higienos patalpų įranga (vonia, dušo kabina, 

klozetas, praustuvai, vonios spintelė, vandens 

šildytuvas, skalbimo mašina), virtuvės įranga 

(šaldytuvas, orkaitė, paviršius, indaplovė, kavos 

virimo aparatas, garų surinktuvas, mikrobangų 

krosnelė), baldai (lovos, čiužiniai).   

50 000,00 

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

19. Vytautas Sirusas  
LEADER-

13-KELMĖ-

09-020 

Vytauto Siruso 

individualiojo verslo 

kūrimas, siekiant 

plėtoti vandens 

sportą ir pramogas 

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta vandens 

sporto ir turizmo įranga (irklentės sukomplektuotos 

burėmis – 4 vnt., irklentės su galimybe tvirtinti burę 

– 2 vnt., irklentės naudojamos be burės – 7 vnt., 

irklai irklentėms – 15 vnt., gelbėjimo liemenes – 7 

vnt., burlentė) ir priekabą irklentėms gabenti.  

50 000,00 

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

 


