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Vietos projekto vykdytojas Aurimo Gaidžiūno įmonė „AURIDANA“, kodas 171494876, 

Stoties g. 13, Pakiršinio 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 pavaduotojo 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BR1-36. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. vasario 22 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-

2020 / 42VS-PV-20-1-10862-PR001                                         

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. balandžio 2 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d. 

Projekto tikslas – pastatyti ir įrengti savitarnos plovyklą bei teikti automobilių plovimo 

paslaugas Baisogalos kaime, tokiu būdu sukuriant naują darbo vietą kaimo gyventojui. 

Įmonė „Auridana“ buvo įkurta 2000 m. birželio 1 d. ir nuo to laiko sėkmingai vykdo ir 

plečia savo veiklą - prekyba žemės ūkio technika ir atsarginėmis dalimis, remontas, nuoma, 

žemės ūkio paslaugos. Prekiaujama naudota ir nauja žemės ūkio techniką iš Danijos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Olandijos, kas ir sudaro didžiausią dalį pareiškėjo pajamų. Šiuo metu įmonėje dirba 

31 darbuotojas. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti ir įrengti trijų boksų savitarnos 

plovyklą, kuri galėtų aptarnauti ne tik lengvuosius automobilius, bet ir sunkiasvorę techniką kaip 

sunkvežimiai ar traktoriai. Planuojama, kad plovyklą sudarys trys boksai: atviras – skirtas 

sunkiasvoriui ar aukštų gabaritų transportui ir du dengti stogine boksai, skirti lengvajam 

transportui. Rankinė savitarnos plovykla, skirtingai negu automatinės, leis kiekvienu plovimu 

nuplauti ne tik  automobilio rėmą ar kėbulo paviršius, bet ir kitas sunkiau prieinamas vietas, kaip 

pakabos mazgai, kuro bakus, ratus, priekabos elementus, kas yra ypač aktualu žemės ūkio 

technikai po atliktų darbų laukuose ar sunkvežimiams išvykstant į reisą. Be to, savitarnos 

plovyklos nereikalauja didelių išlaidų personalui ar plovyklos aptarnavimui, todėl leidžia 

vairuotojams pasiūlyti patrauklias plovimo kainas.  

Šio projekto veiklomis bus įgyvendinama pareiškėjo verslo plėtra, kurios metu įmonė 

pradės vykdyti naują veiklą bei įdarbins šiuo metu turimo sklypo nenaudojąmą dalį, sutvarkant jo 

aplinką ir pritaikant savitarnos plovyklos veiklai pagal EVRK klasę 45.20 ,,Variklinių transporto 

priemonių techninė priežiūra ir remontas“. Tokiu būdų bus skatinamas pareiškėjo ekonominis 

gyvybingumas, veiklos konkurencingumas, pelningumas, diversifikuojamos rizikos ir pajamų 

šaltiniai, mažinama sezoniškumo įtaka esamai pareiškėjo veiklai bei bus sukurta 1 nauja 

kokybiška darbo vieta kaimo gyventojui Radviliškio rajone. 

Visas paramos lėšomis įsigytas turtas kaip ir plovyklos statinys bus įrengti adresu Taikos 

g. 14, Baisogaloje, Radviliškio r. pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype, Unikalus 

Nr. 4400-0322-4666. 

Paramos intensyvumas 50,00 proc., prašoma paramos suma 50 000,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

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

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 32,19 

Projektas bus viešinamas, savo lėšomis, projekto vietoje pakabinant informacinį A3 formato 

stendą, apie projekto finansavimą ES lėšomis, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins išorinėmis 

ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais. 


