
ĮGYVENDINTAS 

MB „Pramogų karaliai“ vietos projektas 

„MB „Pramogų karaliai“ plėtra“  

Nr.  RADV-LEADER-6A-D-10-2-2019 / 42VS-PV-19-1-08805-PR001 
 

 

 Vietos projekto vykdytojas MB „Pramogų karaliai“, kodas 303014136, Rūtos 1-oji g. 31, 

Baisogalos mstl., 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 pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8.  

Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. sausio 22 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-2-

2019 / 42VS-PV-19-1-08805-PR001  

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. vasario 1 d.  

Projekto pabaiga 2021 m. spalio 26 d. pateiktas mokėjimo prašymas ir vietos projekto 

įgyvendinimo galutinė ataskaita. Išmokėta paramos suma 49 700,00 Eur (be PVM). 

Projekto tikslas – plėsti MB „Pramogų karaliai“ pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.  

Projekto rezultatai: 

Įgyvendinus vietos projektą sukurta viena nauja darbo vieta kaimo gyventojui; sukurtos trys 

inovacijos: pakraunami LED baldai renginiams, LED renginių apšvietimas su skaitmeniniu pultu ir jo 

nuotoliniu planšetiniu valdymu, skaitmeninė garso aparatūra ir jos valdymas. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu įsigyta garso, apšvietimo aparatūra, batutai, stalai ir 

kėdės saugomi MB „Pramogų karaliai“ patalpose adresu: Grinkiškio g. 13 A, Baisogalos mstl., 

Radviliškio r. sav. Unikalus Nr. 7197-9003-8012:0006. 

Pareiškėja įkurta 2013-03-06. Nuo pat įkūrimo pradžios pareiškėja vykdė pramogų ir poilsio 

organizavimo veiklą bei gavo pajamas iš šios veiklos. Verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis: R 

sekcija 93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla. 

Paramos intensyvumas 70,00 proc., gauta paramos suma 49 700,00 Eur be PVM.  

Pasiekimų rodikliai:  

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

Planuota/Pasiekta 

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

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)  2 darbuotojai/1,17 etato 

3. Vietos projekto veikloms sukurta inovacija (vnt.) 3 

 

 Projekto viešinimas vykdomas pareiškėjo lėšomis, projekto įgyvendinimo vietoje 

įrengtas stendas ir paženklinta įsigyta įranga lipdukais.  


