
UAB „Renginių technologijos“ vietos projektas 

„Renginių techninis aptarnavimas“  

Nr. RADV-LEADER-6A-D-18-6-2021/ 42VS-PV-21-1-09768-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Renginių technologijos“, kodas 305808259, Tujų g. 1, 

Daugėlaičių 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-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

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. balandžio 29 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-

18-6-2021/ 42VS-PV-21-1-09768-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. gegužės 2 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. balandžio 3 d. 

Projekto tikslas – įkurti nemažiau kaip 1 darbo vietą, įsigyti inovatyvę įrangą veiklos 

vykdymui ir šiuo būdu pradėti ir vykdyti pelningą įmonės veiklą. 

UAB „Renginių technologijos“ – planuojama vykdyti pagrindinė veikla – techninis 

(apšvietimo bei garso) renginių aptarnavimas. Radviliškio rajone gausu renginius organizuojančių 

kaimo turizmo sodybų, apgyvendinimo bei pramogų/pokylių paslaugas teikiančių įmonių bei 

įvairių kaimo bendruomenių. Todėl projektu pareiškėjas aptarnaus minėtus rajono veiklos 

vykdytojus ir tokiu būdu prisidės prie vietos išteklių panaudojimo bei atskleis verslo plėtros 

naujas galimybes. 

Projekto tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:  

1. įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą; 

2. atrinkti bei įdarbinti asmenį, kuris dirbs su naujai įsigyjama įranga bei kitus darbus 

renginių aptarnavimo veikloje. 

Planuojama įsigyti įranga (įgarsinimo įranga bei apšvietimo prietaisai) tiesiogiai siejasi 

su projekte numatytomis vykdyti veiklomis. Todėl šios išlaidos yra būtinos projekto 

įgyvendinimui ir neatsiejamos nuo pareiškėjo pagrindinės ir vienintelės planuojamos vykdyti 

veiklos.  

 Ši įranga bus saugoma panaudos sutartimi valdomose patalpose, adresu: Radviliškio r. 

sav., Radviliškio sen., Daugėlaičių k., Tujų g. 1. 

Projektu ketinama sukurti 1 darbo vietą (režisieriaus/techniko) pilnu etatu darbui su 

naująja įranga. Ketinama įdarbinti asmenį iki 40 metų amžiaus.  

UAB „Renginių technologijos“ numatyta veikla pagal EVRK kodą:  900000 - Kūrybinė, 

meninė ir pramogų organizavimo veikla. 

Pasirinktas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. Planuojama teikti 1 MP. 

Projektas bus finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis. 

Paramos intensyvumas 68 proc., skirta paramos suma 49 922,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

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

žmonėms iki 40 metų amžiaus (imtinai)  

1 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 1 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

1 

Projekto viešinimui planuojamas pagaminti A3 dydžio stendas. 


