
Bendruomenės „Pakalniškių ūkis“ vietos projektas 

„Bendruomenės „Pakalniškių ūkis“ paslaugos vietos gyventojams“  

Nr. RADV-LEADER-6B-D-18-3-2021/ 42VS-PV-21-1-09746-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas bendruomenė „Pakalniškių ūkis“, kodas 305758863, Sodų g. 

2, Pakalniškių k., 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-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. BR1-105. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. gegužės 3 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-18-3-

2021/ 42VS-PV-21-1-09746-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. birželio 1 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. gruodžio 1 d. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Bendruomenei ,,Pakalniškių ūkis“ teikti Radviliškio 

rajono gyventojams reikalingas paslaugas, taip didinant kaimiškų vietovių patrauklumą bei 

gyvenimo kokybę. 

Vietos projektu ,,Bendruomenės ,,Pakalniškių ūkis" paslaugos vietos gyventojams“ 

siekiama spręsti keletą problemų, kurios sąlygoja projekto poreikį:  

1) vietos gyventojams būtinų paslaugų stygiaus problema – paslaugų, kurios būtų „arti“ 

gyvenamosios vietos, tinkamos kokybės ir už priimtiną kainą; 

2) bendruomenės finansinis savarankiškumas, galimybė išlaikyti save. 

Vietos projektas leistų išspręsti vietos gyventojams būtinų paslaugų stygiaus problemas 

bei pasiekti projekto tikslą, nes įgyvendinus projektą bus siūlomos vietos gyventojams 

reikalingos liofilizavimo paslaugos, bus užtikrintas šių paslaugų prieinamumas – jos teikiamos 

„arti“ gyvenamosios vietos, tinkamos kokybės ir už priimtiną kainą. Įgyvendinus projektą bus 

užtikrinamas kaimiškųjų vietovių gyventojų pagaminamos produkcijos sveikesnis apdirbimas ir 

ilgesnis išsaugojimas, kas leis tiek patiems gyventojams naudoti sveikesnius produktus,  tiek leis 

parduoti užaugintą produkciją bei taip pasididinti gaunamas pajamas, todėl augs kaimo vietovių 

patrauklumas ir gyvenimo kokybė. 

Pareiškėjas planuoja teikti: 

Vaisių ir daržovių liofilizavimo paslaugas, EVRK 2 red. kodas 10.39.00: Kitas vaisių ir 

daržovių perdirbimas ir konservavimas. Bus teikiamos liofilizavimo su pakavimu ir be pakavimo, 

su pardavimu ir be pardavimo paslaugos. 

Vietos projektas įgyvendinamas su partneriais: Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija (Biudžetinė įstaiga) ir „Emazonas“ (UAB):  

Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo prisidės 

piniginiu įnašu, kuris sudarys iki 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, be kurių būtų 

neįmanoma įvykdyti planuojamo vietos projekto bei finansuos netinkamą finansuoti projekto 

PVM; 

Projekto partneris UAB ,,Emazonas“ prie projekto įgyvendinimo prisidės skirdamas 

gamybines patalpas panaudos pagrindais.  

Projekto metu planuojama įsigyti įrangą reikalingą teikti Bendruomenės suplanuotas 

liofilizavimo paslaugas. Įsigytas turtas bus laikomas ir Pareiškėjo ūkinė komercinė veikla bus 

vykdoma adresu Sodų g.2, Pakalniškių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., unikalus Nr. 

7198-0008-7014. Patalpos valdomos panaudos teise iš projekto partnerio  UAB ,,Emazonas“. 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos 2,0 naujos darbo vietos: Pardavimų vadybininkas 

(1,00 etatas), gamybinės įrangos operatorius (1,0 etatas). 

Numatytas išlaidų apmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. Pareiškėjas planuoja 

teikti 1 mokėjimo prašymą. 



Paramos intensyvumas 95 proc., skirta paramos suma 79 919,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

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

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

1 

4. Projekto naudos gavėjų skaičius (asm.) 2022 m. 150 asm. 

2023 m. 250 asm. 

2024 m. 282 asm. 

5. Vietos gyventojų savanoriška veikla projektui įgyvendinti 

(asm.) 

5 

Vietos projektui viešinti bus pagamintas ir įrengtas A3 formato plakatas bei lipdukai įsigytai 

įrangai ir technikai paženklinti. Šios išlaidos finansuojamos iš Pareiškėjo lėšų 


