
UAB „Alekso medis“ vietos projektas 

„UAB „Alekso medis“ verslo plėtra“  

Nr. RADV-LEADER-6A-D-14-1-2020 / 42VS-PV-20-1-07598-PR001 
 

 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Alekso medis“, kodas 304168532, J. Biliūno g. 47, 

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. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. BR1-404. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. spalio 2 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-14-1-2020 / 

42VS-PV-20-1-07598-PR001 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. spalio 1 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. gegužės 3 d. 

Projekto tikslas – sudaryti galimybę įmonės UAB „Alekso medis“ veiklai plėtotis ir 

kurti naujas darbo vietas. 

Pareiškėjas įkurtas 2016-01-25. Nuo pat įkūrimo pradžios įmonė vykdo medienos 

padėklų gamybą, teikia medienos pjovimo paslaugas. Didėjant paklausai įmonė pasiekė savo 

pajėgumų ribą, todėl būtina atnaujinti turimą įrangą. Šiuo metu įmonėje dirba vienas lentpjūvės 

operatorius ir įmonės direktorius.  

Projekto įgyvendinimo metu ketinama geriau panaudoti VVG teritorijoje pareiškėjo 

valdomą nekilnojamąjį turtą, kuriame yra numatytas projekto įgyvendinimas ir sukurti dvi naujas 

darbo vietas (įrenginio operatoriai). Įgyvendinus projektą, ketinama sukurti vieną paslaugą – 

padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba (EVRK kodas – C16.24.10), bei 

vieną inovaciją įmonės mastu: įsigyti automatizuotą medinių padėklų kalimo įranga, kuri vartos 

mažiau elektros energijos, dirbs efektyviai ir paliks mažiau broko. 

Projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas ketina įsigyti naują inovatyvų padėklų 

gaminimo įrenginį, bei  konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais paslaugą. 

Įsigyta įranga bus laikoma UAB „Alekso medis“ patalpose adresu: Girelės g. 6, Margavonių k., 

Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav. Unikalus Nr. 4400-0373-9691. 

Prie projekto įgyvendinimo pareiškėja ketina prisidėti banko sąskaitoje turimomis 

lėšomis. Įgyvendinus projektą iš viso bus sukurta ir išlaikyta 3,5 etatai.   

Paramos intensyvumas 70,00 proc., prašoma paramos suma 26 250,00 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.) 3,5 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

1 

4. Vietos projekto veiklomis sukurta inovacija (vnt.) 1 

Projekto viešinimas bus vykdomas pareiškėjo lėšomis, projekto įgyvendinimo vietoje 

įrengiant A3 formato plakatą arba stendą ir paženklinant įsigytas materialines vertybes lipdukais.  

 

 

 


