
UAB „Jovyrema“ vietos projektas 

„UAB „Jovyrema“ verslo plėtra ir naujų paslaugų kūrimas geriau panaudojant 

turimus pastatus ir kitus vietos išteklius“  

Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-1-2019 / 42VS-PV-19-1-12377-PR001 
 

 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Jovyrema“, kodas 305172544, Maironio g. 32-9, 

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 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. BR1-223. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-

10-1-2019/42VS-PV-19-1-12377-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. rugpjūčio 15 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2021 m. rugsėjo 15 d. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas ,,UAB ,,Jovyrema“ verslo plėtrai ir naujų paslaugų 

kūrimui, steigiant naujas darbo vietas, geriau panaudojant turimus pastatus ir kitus vietos išteklius 

Radviliškio vietos veiklos grupės teritorijoje.  

Vykdydamas projektą vietos projekto vykdytojas planuoja įveiklinti nuosavybės teisę 

valdomą pastatą (Ežero g. 41, Karčemų km., Radviliškio r.), paramos lėšomis įsigyti inovatyvią 

įrangą, kurios pagalbą teiks automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugas. Įsigyta įranga 

užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. 

Projekto metu UAB ,,Jovyrema“ plėtrai novatoriškai bus panaudoti vietos ištekliai ir 

projekto bei įmonės lėšomis įsigyta moderni bei inovatyvi įranga užtikrins kokybiškų darbo vietų 

kūrimą bei inovatyvių paslaugų teikimą visiems VVG teritorijos gyventojams. Bus plėtojama ūkinė 

veikla kaimo vietovėje bei mažinamas nedarbas geriau panaudojant vietos išteklius. Tai stiprins VVG 

teritorijos konkurencingumą bei ekonominį gyvybingumą. 

Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis: EVRK klasė 45.20 ,,Variklinių 

transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“.  

Projekto bei jo rezultatų dėka bus kuriamos naujos (2 etatai) VVG teritorijos kaimo 

vietovėse registruotiems ir/arba gyvenantiems asmenims (etatai) bei išlaikomos esamos darbo vietos. 

Paramos intensyvumas 70 proc., prašoma paramos suma 38 591,00 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.) 5,25 

3. Vietos projekto veikloms sukurta inovacija (vnt.) 2 

 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Jovyrema“ viešins projektą savo lėšomis, projekto vietoje 

pakabinant informacinį A3 formato plakatą, apie projekto finansavimą ES lėšomis, bei įsigytą 

ilgalaikį turtą ženklins išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais, 

vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais. 


