
Ūkininko Pauliaus Ruškio vietos projektas „Verslo plėtra įdiegiant sūrio 

tarkavimo paslaugą Radviliškio raj.“ Nr. RADV-LEADER-3A-D-18-9-2021/ 

42VS-PV-21-1-08935-PR001 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Paulius Ruškys, Pakruojo g. 2, Gražionių k., 

Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.   

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos 

plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 –2023 m.“ 1 

prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir 

rinkodarai“. 

Sprendimas skirti  paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra Kaimo plėtros ir paramos 

regionams departamento direktoriaus 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BR1-27. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. kovo 7 d. Nr. RADV-LEADER-3A-D-18-

9-2021/ 42VS-PV-21-1-08935-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. kovo 1 d.  

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. vasario 28 d.  

Projekto tikslas - ūkininko Pauliaus Ruškio ūkyje įdiegti naują sūrių smulkinimo ir 

tarkavimo paslaugą, siekiant plėsti teikiamų paslaugų spektrą, didinti sukuriamą pridėtinę vertę ir 

kurti naujas darbo vietas. 

Projekto uždaviniai: 

1 uždavinys – įsigyti ir sumontuoti sūrio smulkinimo ir tarkavimo įrangą. 

2 uždavinys – sukurti 2 naujas darbo vietas (2 etatus) gamybos darbininkams. 

3 uždavinys – atlikti vietos projekto viešinimo veiklas. 

Nuo 2004 metų ūkininkas užsiima augalininkyste. 2018-2019 metais pradėjo teikti sūrio 

fasavimo paslaugą, o šiuo vietos projektu planuojama įdiegti sūrio smulkinimo ir tarkavimo paslaugą. 

Ši paslauga būtų teikiama ūkio subjektams gaminantiems ar importuojantiems sūrius ir panašius 

produktus. Ši paslauga ypač aktuali smulkiesiems sūrių gamintojams, prekybos įmonėms, viešojo 

maitinimo įstaigoms. 

Įgyvendinus projektą bei įsigijus sūrio smulkinimo ir tarkavimo technologinę įrangą 

(centrifuginę ir 3D sūrio pjaustykles), ūkininko Pauliaus Rupšio ūkyje bus pradėta vykdyti sūrio 

smulkinimo ir tarkavimo ekonominė veikla; sukurtos dvi naujos darbo vietos; įdiegta inovacija 

Radviliškio rajone, nes tokios paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje nėra teikiamos. 

Įsigyta įranga bus saugoma ir numatyta veikla vykdoma patalpose (Pakruojo g. 2, 

Gražionių k., Radviliškio r.), kurios nuosavybės teise priklauso pareiškėjui. Patalpos, kuriose 

planuojama vykdyti sūrių tarkavimo ir smulkinimo veikla, yra pritaikyto šioms veikloms vykdyti.   

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių jau vykdoma veikla - N 82.92 Fasavimo 

ir pakavimo veikla. 

Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 66 666,00 (šešiasdešimt šešių tūkstančių 

šešių šimtų šešiasdešimt šešių eurų) (be PVM) dydžio parama su 70 proc. paramos intensyvumu.  

Pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo 

reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 10,167* 

3. Vietos gyventojų, įtrauktų į projekto įgyvendinimo veiklas, skaičius (vnt.) 1 

* Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos ūkyje buvo 8,167 

etato. Iš viso iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos išlaikytų darbo vietų skaičius  - 

10,167. 

 



Projekto viešinimui projekto įgyvendinimo vietoje planuojama pakabinti A3 formato 

plakatą, informacija apie projektą bus paskelbta pareiškėjo Facebook puslapyje bei rajoniniame 

laikraštyje „Radviliškio naujienos“, įsigytas materialus turtas bus pažymėtas viešinimo lipdukais. 

Pasirinktas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. 

 

 


