
 
 

ASOCIACIJA RADVILIŠKIO  RAJONO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR 

ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL KVIETIMĄ Nr. 03 

 

Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2012 m. lapkričio 12 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 3, 

2012 m. gruodžio 10 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 3.1 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. BR1-1407, 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. BR1-1501 „Dėl Vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ 

 

2012 m. sausio 7 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.1. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ 

1 651 664,49 

(su PVM) 

1. 

Grinkiškio 

bendruomenė  

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Bendruomenės patalpų, Parko g. 2, 

Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. 

Paprastasis remontas 

Pagrindinis tikslas: pagerinti kaimo 

gyventojų socialinio ir kultūrinio gyvenimo 

sąlygas, sukurti bendruomenės susitikimo 

vietą, stiprinti bendruomenės narių tarpusavio 

ryšius, suteikti didesnes galimybes 

bendruomenei organizuoti renginius, skatinti 

bendruomeniškumą, spręsti jaunimo 

užimtumo problemas.  

Bendruomenė projekto veiklos metu numato 

atlikti paprastojo remonto darbus ir įsigyti 

trūkstamos įrangos bendruomenės veiklai 

organizuoti. 

Projekto uždaviniai:  

1. Pastato išorės remonto darbai; 

2. Pastato vidaus remonto darbai; 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-001 

188 871,09 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

3. Reikiamos įrangos: projektorių ir 

įgarsinimo įrangos įsigijimas. 

2. 

Asociacija 

„Voskonių 

bendruomenė“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Dalies pastato pritaikymas Voskonių 

bendruomenės namams 

Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas kaimo 

bendruomenės veiklai, suremontuojant 

Voskonių kaimo bendruomenės patalpas ir 

taip jas pritaikant bendruomenės veiklai. 

Pagrindinis projekto uždavinys - 

bendruomenei skirtos pastato dalies 

sutvarkymas, pagerinant jo savybes ir 

ilgaamžiškumą, suteikiant pastatui 

patrauklumo. 

Pastato remonto projekte numatoma: 

suremontuoti pagal panaudos sutartį 

valdomas patalpas: tambūrą, vestibiulį, salę, 

inventoriaus laikymo patalpą ir šildymo 

sistemą šiose patalpose. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-003 

69 930,00 

(su PVM) 

3. 

Miežaičių kaimo 

bendruomenė  

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Dalies Miežaičių kaimo bendruomenės 

namų atnaujinimas ir pritaikymas 

gyventojų poreikiams 

Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas 

kaimo bendruomenės veiklai, suremontuojant 

Miežaičių kaimo bendruomenės patalpas ir 

taip jas pritaikant bendruomenės veiklai.  

Projekto uždaviniai: 

1. Atlikti bendruomenės valdomų patalpų 

paprastąjį remontą. 

2. Bendruomenės patalpas pritaikyti žmonių 

su negalia naudojimui. 

3. Siekti kad mažėtų socialinė atskirtis tarp 

miesto ir kaimo, užtikrinti kaimo 

gyventojams galimybes dalyvauti sportinėje, 

bendruomeninėje, laisvalaikio veikloje.  

4. Gerinti vaikų ir jaunimo, pagyvenusių 

žmonių užimtumo sąlygas. 

Projekto metu bus suremontuotos  

bendruomenei priklausančios patalpos atlikti 

paprastojo remonto darbai salėje, virtuvėlėje, 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-004 

96 273,00 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

sanitarinėse patalpose, bus pakeisti langai, 

durys, grindys, apšvietimas, atlikti apdailos  

darbai ir pakeisti santechnikos prietaisai. 

4. 

Vėriškių 

bendruomenė  

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Bendruomenės namai – mūsų namai Projekto tikslai: 

1. Pagerinti kaimo gyventojų socialinio ir 

kultūrinio gyvenimo sąlygas, sukurti 

bendruomenės susitikimo vietą, stiprinti 

bendruomenės narių tarpusavio ryšius, 

suteikti didesnes galimybes bendruomenei 

organizuoti renginius, skatinti 

bendruomeniškumą. 

2. Atnaujinti kaimo vietovei svarbų pastatą, 

kuriame vyksta bendruomenės veikla. 

3. Atlikus pastato atnaujinimo darbus – 

aktyvinti kaimo bendruomenės veiklą 

organizuojant įvairius kultūrinius, 

šviečiamuosius pramoginius renginius, taip 

didinant bendruomenės narių socialinį 

aktyvumą ir išnaudoti kaimo gyventojų 

kūrybinį potencialą, kuris šiuo metu iki galo 

nėra atskleistas.  

Bendruomenė projekto veiklos metu numato 

atlikti paprastąjį remontą: stogo dangos 

pakeitimą, durų ir langų pakeitimą, bei 

šildymo katilų pakeitimą. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-007 

214 695,00 

(su PVM) 

5. 

Daugėlaičių kaimo 

bendruomenė  

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Dalies pastato pritaikymas Daugėlaičių 

bendruomenės namams 

Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas 

kaimo bendruomenės veiklai, suremontuojant 

Daugėlaičių kaimo bendruomenės patalpas ir 

taip jas pritaikant bendruomenės veiklai.  

Bendruomenė projekto veiklos metu numato 

atlikti paprastojo remonto darbus: įrengti 

treniruoklių sporto salės patalpas, užsiėmimų 

patalpas, šokių salę, virtuvėlę, sanitarinį 

mazgą, suremontuoti renginių salę, poilsio ir 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-010 

149 684,40 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

persirengimo kambarius, inventoriaus 

sandėlį, koridorių, bendruomenės patalpos 

pritaikomos žmonių su negalia naudojimui. 

6. 

Asociacija 

„Vaivorykštės 

bendruomenė“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vaivorykštės bendruomenės pastato 

stogo keitimo ir vidaus patalpų 

tvarkymo darbai 

Vietos projekto tikslas: atlikti svarbiausio 

Vaivorykštės bendruomenės objekto – 

bendruomenės pastato esančio Mokyklos g. 

2, Žeimių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. 

sav. paprastojo remonto darbus, pritaikant jį 

aktyviai ir efektyviai bendruomenės 

projektinei, socialinei, kultūrinei veiklai. 

Bendruomenė projekto veiklos metu numato 

atlikti paprastąjį remontą, stogo dangos 

pakeitimą ir pirmo aukšton perdangos 

apšiltinimo darbus. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-011 

124 100,29 

(su PVM) 

7. 

Asociacija 

„Vaitiekūnų 

bendruomenė“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vaitiekūnų bendruomenės pastato 

remonto darbai 

Vietos projekto tikslas: atlikti svarbiausio 

Vaitekūnų bendruomenės objekto – 

bendruomenės pastato esančio Tarailio g. 1, 

Vaitiekūnų k. Grinkiškio sen. Radviliškio r. 

sav. paprastojo remonto darbus, pritaikant jį 

aktyviai ir efektyviai bendruomenės 

projektinei, socialinei, kultūrinei veiklai. 

Patalpose bendruomenė projekto veiklos 

metu numato atlikti paprastojo remonto 

darbus pakeičiant esamus medinius langus 

naujais ir pakeičiant plokščio (sutapdinto) 

stogo dangą, jį apšiltinant ir įrengiant lietaus 

vandens nuvedimo nuo stogo sistemą. 

Įgyvendinus projektą būtų pakeisti 

bendruomenės namų langai ir visas pastato 

stogas. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-013 

110 851,75 

(su PVM) 

8. 

Šiaulėniškių 

bendruomenė  
 

Partneris: 

Šiaulėniškių bendruomenės namų 

antrojo aukšto remonto darbai 

Vietos projekto tikslas: atlikti svarbiausio 

Šiaulėniškių bendruomenės objekto – 

bendruomenės namų pastato esančio Tiškaus 

g. 2, Šiaulėnų mstl. Radviliškio r. sav. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-014 

235 826,51 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

paprastojo remonto darbus, pritaikant jį 

aktyviai ir efektyviai bendruomenės 

projektinei, socialinei, kultūrinei veiklai. 

Patalpose bendruomenė projekto veiklos 

metu numato atlikti paprastojo remonto 

darbus pakeičiant esamus medinius langus 

naujais, suremontuojant vidaus patalpas 

pakeičiant grindų dangą, išdažant sienas ir 

lubas, padidinant salę sujungiant gretimas 

patalpas, pakeičiant tualetų santechniką, 

įrengiant šildomas sanitarinių patalpų grindis, 

atnaujinant elektros instaliaciją ir apšvietimą. 

9. 

Pavartyčių 

bendruomenė  
 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Pavartyčių bendruomenės kultūros 

centro paprastasis remontas 

Vietos projekto tikslas: atlikti svarbiausio 

Pavartyčių bendruomenės objekto – kultūros 

namų pastato esančio Arimaičių g. 24, 

Pavartyčių k. Šeduvos miesto sen., 

Radviliškio r. sav. paprastojo remonto 

darbus, pritaikant jį aktyviai ir efektyviai 

bendruomenės projektinei, socialinei, 

kultūrinei veiklai. 

Pastate bendruomenė projekto veiklos metu 

numato atlikti paprastąjį remontą: 

suremontuoti pagal panaudos sutartį 

valdomas patalpas: salę, sanitarinius mazgus, 

vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdyną, 

pakeisti medinius langus, stogo dangą ir 

apšiltinti stogo dalį virš salės ir scenos.   

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-015 

212 793,31 

(su PVM) 

10. 

Šeduvos miesto 

bendruomenė  
 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Šeduvos miesto bendruomenės pastato 

stogo remonto darbai 

Vietos projekto tikslas: atlikti Šeduvos 

bendruomenės objekto – pastato esančio 

Laisvės a. 28, Šeduvos m., Radviliškio r. 

sav.. paprastojo remonto darbus, pritaikant jį 

aktyviai ir efektyviai bendruomenės 

projektinei, socialinei, kultūrinei veiklai ir 

paskiriant jį atlikti bendruomenės namų 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-016 

248 639,14 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

funkcijas. 

Patalpose bendruomenė projekto veiklos 

metu numato atlikti paprastojo remonto 

darbus pakeisti stogo dangą ir įstatyti 

trūkstamą langą. Dabar šios patalpos yra 

nenaudojamos. Pakeitus stogo dangą pastatas 

bus pradėtas naudoti bendruomenės 

reikmėms ir jame bus vykdoma veikla skirta 

bendruomenės nariams. 

I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.1. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ 

1.1.4.  veiklos sritis „Tradicinių amatų puoselėjimas ir amatų kiemelių kūrimas“ 

250 000,00 

(su PVM) 

11. 

Baisogalos 

priestočio 

bendruomenė 

„Imantai“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Imantų bendruomenės pastato 

pritaikymas bendruomenės poreikiams 

ir amatų kiemelio sukūrimas 

Projekto tikslai:  

1. Pagerinti kaimo gyventojų socialinio ir 

kultūrinio gyvenimo sąlygas, sukurti 

bendruomenės susitikimo vietą, stiprinti 

bendruomenės narių tarpusavio ryšius, 

suteikti didesnes galimybes bendruomenei 

organizuoti renginius, skatinti 

bendruomeniškumą, spręsti jaunimo 

užimtumo problemas. 

2. Pastatyti ar rekonstruoti kaimo vietovei 

svarbų pastatą, kuriame vyktų bendruomenės 

veikla, ir sutvarkyti jį supančią aplinką. 

3. Įkurti tradicinių amatų kiemelį. 

4. Atlikus pastato atnaujinimo darbus – 

aktyvinti kaimo bendruomenės veiklą 

organizuojant įvairius kultūrinius, 

šviečiamuosius pramoginius renginius, taip 

didinant bendruomenės narių socialinį 

aktyvumą ir išnaudoti kaimo gyventojų 

kūrybinį potencialą, kuris šiuo metu iki galo 

nėra atskleistas. Tikimasi, kad įrengtas amatų 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-002 

250 000,00 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

kiemelis savaime sudarys geresnes sąlygas 

tokiai veiklai, nes taps traukos centru ir 

vietos amatininkams, ir vietovės 

gyventojams, nes pagal priminius vertinimus 

jiems ši veikla atrodytų patraukli ir įdomi. 

Kita vertus, organizuojant šiuos renginius 

tikimasi intensyviai informuoti visuomenę ir 

ypač vietos amatininkus, kuriems tai aktualu, 

apie teikiamas amatų kiemelio galimybes. 

Pastato statyba ar rekonstrukcija ir tradicinių 

amatų kiemelio steigimas padės pagyvinti 

socialinį ir kultūrinį bendruomenės gyvenimą 

ateityje rengiant įvairius kultūrinius, amatų 

skatinimo ir pramoginius renginius, skirtus ir 

vietos jaunimui, ir kitiems gyventojams. 

I prioriteto „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.3. veiklos sritis „Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams“ 

248 520,24 

(su PVM) 

12. 

Palonų 

bendruomenė  

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Skvero įrengimas Palonų k., Baisogalos 

sen., ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams 

Projekto tikslai: 

1. Pagerinti kaimo gyventojų socialinio ir 

kultūrinio gyvenimo sąlygas, sukurti 

bendruomenės susitikimo vietą, stiprinti 

bendruomenės narių tarpusavio ryšius, 

suteikti didesnes galimybes bendruomenei 

organizuoti renginius, skatinti 

bendruomeniškumą, spręsti jaunimo 

užimtumo problemas. 

2. Įrengti Palonų kaimo vietovei reikalingą 

skverą ir pritaikyti jį visuomenės reikmėms. 

3. Pagerinti kaimo gyventojų socialinio ir 

kultūrinio gyvenimo sąlygas, stiprinti 

bendruomenės narių tarpusavio ryšius, 

skatinti bendruomeniškumą, spręsti jaunimo 

užimtumo problemas. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-005 

159 399,00 

(su PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

4. Didinti Palonų kaimo žmonių gerovę 

gerinant viešųjų erdvių būklę ir 

bendruomenės gyvenimo kokybę. 

5. Atskleisti Palonų kaimo grožį paryškinant 

natūralią gamtos aplinką, padaryti vietovę 

patrauklesnę vietos gyventojams ir turistams. 

Šiuo projektu siekiama sutvarkyti Palonų 

kaimo skverą, kuris tarnautų bendruomenės 

reikmėms, sudarant palankesnes prielaidas 

organizuoti bendruomenės renginius šiltuoju 

metų laiku, vaikams įrengti žaidimo aikštelę. 

13. 

Asociacija 

„Mėnaičių 

bendruomenė“ 

 

Partneris: 

Radviliškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sportuojanti bendruomenė – aktyvi 

bendruomenė 

Vietos projekto tikslas: atlikti Mėnaičių 

bendruomenės sporto aikštelių statybos 

darbus Partizanų g. 5, Mėnaičių k., 

Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav. 

Įgyvendinant šį tikslą bus vykdomos šios 

veiklos: 

1. Universalios krepšinio - tinklinio aikštelės 

projektavimas ir įrengimas su šioms sporto 

šakoms priklausančiu inventorium; 

2. Vaikų žaidimų aikštelės projektavimas ir 

įrengimas su jai priklausančiu inventorium. 

Projekto vykdymo metu planuojama 

atnaujinti sporto aikštyną, įrengiant 

krepšinio, tinklinio ir vaikų žaidimo aikšteles. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-012 

89 121,24 

(su PVM) 

II prioritetas „Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas“ 

2.1. priemone „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 

2.1.3 veiklos sritis „Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra“ 

474 482,19 

(be PVM) 

14. 

Evaldas 

Navagruckas 

Autoserviso paslaugų verslo Baisogaloje 

steigimas 

Bendrasis tikslas – remti smulkiojo verslo 

iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant 

ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią 

naujų darbo vietų bei papildomų pajamų 

šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo 

kokybę kaime. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-006 

56 088,84 

(be PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

Projekto veiklos metu numatoma kapitališkai 

suremontuoti ir pritaikyti patalpas, kuriose 

įsikurs lengvųjų automobilių servisas. 

Remonto metu bus pakeista stogo danga, 

langai, vartai (durys), išbetonuotos grindys. 

Projekto vykdymo metu bus įsigyjama įranga 

reikalinga projekte numatytoms veikloms 

vykdyti. Pareiškėjas numato teikti lengvųjų 

automobilių remonto ir techninės priežiūros 

paslaugas. 

15. 

UAB „Senjorų 

namai“ 

UAB „Senjorų namai“ steigimas ir 

plėtra 

Projekto tikslas: skatinti kaimo gyventojus, 

ypač moteris užsiimti alternatyvia žemės 

ūkiui, namų ruošai veikla bei įvairinti 

teikiamas paslaugas kaimo gyventojams.  

Projekto vykdymo metu numatoma 

kapitališkai suremontuoti pagal nuomos 

sutartį valdomas patalpas jas įrengti ir 

naudoti ilgalaikei stacionariai socialinių 

paslaugų teikimo veiklai. Projekto veiklos 

metu bus perkama virtuvės įranga, baldai ir 

įranga (skirti gyvenamųjų kambarių 

aprūpinimui). 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos ne mažiau 

kaip 8 darbo vietos socialinių paslaugų 

srityje, iš kurių ne mažiau kaip 7 bus skirtos 

moterims. 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-008 

132 258,07 

(be PVM) 

16. 

Justinas 

Gaidžiūnas 

Justino Gaidžiūno nuosavo verslo 

Baisogaloje steigimas 

Bendrasis tikslas – remti smulkiojo verslo 

iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant 

ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią 

naujų darbo vietų bei papildomų pajamų 

šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo 

kokybę kaime. 

 Specialieji tikslai: 

1. sukurti naujas ir išlaikyti esamas darbo 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-009 

136 135,28 

(be PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

vietas kaimo gyventojams; 

2. didinti ne žemės ūkio srities veiklos 

įvairovę ir apimtis kaime; 

3. skatinti paslaugų plėtrą. 

Projekto veiklos metu numatoma kapitališkai 

suremontuoti patalpas ir jose įkurti sporto 

centrą. Remonto metu bus sutvarkyta 

šildymo sistema ir paklota nauja grindų 

danga. Projekto vykdymo metu bus įsigyjama 

įranga reikalinga projekte numatytoms 

veikloms vykdyti. 

17. 

UAB „Viktrona“ UAB „Viktrona“  konkurencingumo 

didinimas plečiant įmonės techninę bazę 

Projekto tikslas: Remti smulkiojo verslo 

iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant 

ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią 

naujų darbo vietų bei papildomų pajamų 

šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo 

kokybę kaime. 

Įmonės plėtra turės įtakos gerinant gyvenimo 

kokybę kaimo vietovėje, kadangi didinant 

paslaugų teikimo apimtis reikės papildomos 

darbo jėgos, todėl įmonė samdys daugiau 

darbuotojų – kaimo gyventojų. Projektu 

siekiama didinti kaimo gyventojų užimtumą.  

Projekto metu bus įsigyta ir sumontuota 

pagal panaudos sutartį valdomose patalpose  

įrangą reikalingą  sunkvežimių ir lengvųjų 

automobilių remonto veiklai vykdyti.  

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-017 

150 000,00 

(be PVM) 

II prioritetas „Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas“ 

2.2. priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ 

2.1.3. veiklos sritis „Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra“ 

73 385,00 

(be PVM) 

18. 

Artūras Radžiūnas Turistinės stovyklos Januškonių kaime 

įkūrimas 

Bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę 

ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo 

turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir 

sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo 

LEADER-12-

RADVILIŠKIS-03-021 

73 385,00 

(be PVM) 



Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo ir 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma 

paramos 

suma, Lt  

 

gyventojams. 

Projekto uždaviniai: 

1. Pareiškėjui nuosavybės teise 

priklausančiame sklype, įrengti turistinei 

stovyklavietei būtini aplinkos ir 

infrastruktūros sutvarkymo darbai. 

2. Įsigyti  trumpalaikiam poilsiui būtinus 

įrenginius ir juos sumontuoti sutvarkytoje 

turistinės stovyklavietės teritorijoje. 

3. Įkurti vieną darbo vietą, kas turės 

teigiamos įtakos nedarbo lygio kaime 

sumažėjimui. 

4. Sudaryti sąlygas vietos gyventojams ir 

kitiems keliaujantiems žmonėms gauti 

trumpalaikio poilsio paslaugą, kurių 

aplinkinėje teritorijoje nėra teikiama. 

Projekto metu bus įrengti: takai, automobilių 

stovėjimo aikštelė, dvi sporto aikštelės, 

pastatyti valymo įrenginiai, lauko tualetas, 

lauko dušas, dvi pavėsinės ir namukas, 

kuriame bus būtinos paslaugos turistams. 

Iš viso, Lt 2 698 051,92 

 

 

  

Valdybos pirmininkas                                                                                                                                                                                                         Romas Kalvaitis

  


