
UAB „Rasvaldas“ vietos projektas „UAB „Rasvaldas“ verslo plėtra Radviliškio 

rajone“ Nr. RADV-LEADER-3A-D-18-1-2021/42VS-PV-21-1-09780 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Rasvaldas“, Maironio g. 11, Baisogalos mstl., 

Baisogalos 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. liepos 7 d. įsakymu Nr. BR1-213. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. RADV-LEADER-3A-

D-18-1-2021/42VS-PV-21-1-09780. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 2 d.  

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. birželio 1 d.  

Projekto tikslas - išplėsti pareiškėjo vykdomą mėsos prekybos veiklą  

Projekto uždaviniai: 

1 uždavinys – Įsigyti ir projekto įgyvendinimo vietoje sumontuoti reikiamą mėsos 

perdirbimo įrangą. 

2 uždavinys – Įsigyti N1 kategorijos automobilį su šaldymo įranga. 

3 uždavinys – Atrinkti ir įdarbinti darbuotoją, kuris eis mėsos produktų gamybos 

įrenginių operatoriaus pareigas. 

4 uždavinys - Apmokyti atrinktą darbuotoją darbui su mėsos perdirbimo įranga. 

Nuo 2018 pareiškėjas užsiima mėsos mažmeninė prekyba savo valdomoje 

specializuotoje parduotuvėje Baisogalos miestelyje, kur pagrinde prekiauja  šviežia žalia mėsa bei 

paukštiena. Šiuo projektu bus įgyvendinama UAB „Rasvaldas“ verslo plėtra, kurios metu įmonė 

pradės vykdyti naują veiklą, tokiu būdų skatinant savo ekonominį gyvybingumą, pajamų šaltinių ir 

rizikų diversifikavimą. Projekto veiklomis planuojama pareiškėjo valdomose patalpose įrengti mėsos 

gaminių gamybą, įsigyti N1 kategorijos automobilį su šaldymo įranga ir pradėti gaminti savo mėsos 

produktus, pagal nuosavą receptūrą. Mėsos produktų gamybai aptarnauti prie esamų įmonės 

darbuotojų prisidės vienas naujas darbuotojas – mėsos produktų gamybos įrenginių operatorius, jam 

bus užtikrintas atlyginimas, viršijantis šalies minimalų mėnesinį atlyginimą bei užtikrintos visos 

socialinės garantijos, kas savo ruožtu prisidės prie socialinio ir ekonominio gerbūvio skatinimo 

Radviliškio rajone. Šviežios mėsos žaliavos bus superkamos pagal pasirašytą žemės ūkio produkcijos 

pirkimo susitarimą iš vietos ūkininko. Įgyvendinus projektą pareiškėjas iš žalios šviežios mėsos 

gamins nuosavus unikalios receptūros maisto produktus, tokiu būdu didinant vietos ūkininkų 

produkcijos pridėtinę vertę. Numatytai veiklai vystyti būtina įsigyti: šaldomus kambarius, rūkyklą, 

konvekcinę krosnį, boilerį, dujinę viryklę, šaldytuvą, gartraukį, mėsmalę, faršo maišyklę, kaulų 

pjaustyklę, šaldiklį-dėžę, vakumatorių, šildomą vitriną, automobilį N1 kategorijos su šaldymo įranga, 

kuris bus naudojamas žaliavų ir pagamintos produkcijos transportavimui.  

Visas įsigytas turtas bus laikomas ir veikla vykdoma adresu - unikalus numeris 7197-

5009-1013 Maironio g. 11, Baisogalos mstl., Radviliškio raj., pareiškėjo pagal nuomos sutartį 

valdomose patalpose. 

Įgyvendinus projektą bus sukurta 1 nauja darbo vieta - Mėsos produktų gamybos 

įrenginių aptarnavimui ir produkcijos išvežiojimui.  

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių jau vykdoma veikla: 

C 10.13 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 

G 47.22 Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

Numatytas išlaidų apmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. Pareiškėjas planuoja 

teikti 3 mokėjimo prašymus. 



Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 48 460,00 (keturiasdešimt aštuonių 

tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt 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.) 1 

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

Viešinimas bus vykdomas naudojant šias priemones: visa įsigyta įranga bus pažymėta 

lipdukais viešinančiais finansavimo šaltinius; ant pastato Maironio g. 11, Baisogalos mstl., 

Radviliškio r. bus pakabintas nemažesnis nei A3 formato plakatas, kuriame bus pateikta informacija 

apie projektą ir bus nurodyta, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos Valstybės 

biudžeto lėšų. 

 


