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Vietos projekto vykdytojas Zitos Šimkevičienės IĮ, kodas 300109020, Mokyklos g. 10, 

Baisogala, Radviliškio r. 

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ I 

prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. BR1-179. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 3 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-8-2-

2019 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2019 m. lapkričio 4 d. 

Projekto tikslas – Sudaryti galimybę kavinės „Pas Zitą“ veiklai plėtotis ir kurti naują darbo 

vietą. 

Įmonės pagrindinė veikla – maisto gamyba ir tiekimas. Kavinė „Pas Zitą“ užsiima banketų, 

furšetų, konferencijų, gedulingų pietų, gimtadienių, vestuvių ir kitų proginių renginių dalyvių 

maitinimu. Kavinė maistą tiekia ne tik pačioje kavinėje, bet užsiima ir maisto pristatymu pagal 

užsakymą. 

Didėjant kavinės teikiamų maitinimo paslaugų paklausa, nuspręsta plėsti veiklą ir taip pat 

atsinaujinti seną nusidėvėjusią gamybinę įrangą, kad darbo rezultatai būtų kokybiškesni ir būtų 

galima aptarnauti daugiau renginių bei užsakovų. Projektu bus įsigyjama nauja virtuvinė įranga ir 

virtuvinis inventorius. Daugėjant užsakymų konditerijos srityje, taip pat nuspręsta atidaryti 

konditerijos cechą. Šiai veiklai vykdyti projektu bus įsigyjama nauja virtuvinė įranga ir virtuvinis 

inventorius. Ceche bus gaminami šiuolaikiniai ir istoriškai autentiški desertai, kurie bus parduodami 

kavinėje ir tiekiami į įvairius renginius, taip pat pagamintą konditerijos cecho produkciją galės įsigyti 

kitos įmonės. 

Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis: I sekcija 56.10 Restoranų ir 

pagaminto valgio teikimo veikla, 56.2 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo 

paslaugų veikla; C sekcija 10.71 Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba; 

G sekcija 47.24.20 Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba. 

Bus sukurta viena nauja darbo vieta (virėjo – konditerio (-ės)) Radviliškio rajono kaimo 

gyventojui. Paramos intensyvumas 70,00 proc., prašoma paramos suma 31 422,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 1 

2. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

4 

3. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 6 

 

Projektas bus viešinamas, savo lėšomis, projekto vietoje pakabinant informacinį A3 formato 

stendą, apie projekto finansavimą ES lėšomis, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins išorinėmis 

ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais. 


