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

Baisogalos mstl., Radviliškio r. 

Projektas įgyvendintas 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. 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. 

Projekto pabaiga 2021 m. liepos 1 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. 

Įgyvendinus vietos projektą įveiklintas pareiškėjo, nuosavybes teise valdomas, pastatas 

(Ežero g. 41, Karčemų k., Radviliškio r.), įsigyta įnovatyvi bei moderni įranga, kurios pagalba 

teikiamos kokybiškos automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugos. Vykdomo verslo rūšis 

pagal ekonominės veiklos rūšis – EVRK klasė 45.20 Variklinių transporto priemonių techninė 

priežiūra ir remontas. Sukurtos trys naujos darbo vietos VVG teritorijos kaimo vietovėje 

registruotiems ir/arba gyvenantiems asmenims. Vietos projekto veiklomis sukurtos dvi inovacijos: 

technologiniu ir organizaciniu aspektu. 

Paramos intensyvumas 70 proc., įsisavinta paramos suma 38 578,69 be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

Planuota/Pasiekta 

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“ viešinimą vykdė savo lėšomis – vietos 

projekto įgyvendinimo vietoje pakabino informacinį A3 formato plakatą apie projekto 

finansavimą ES lėšomis, įsigytą ilgalaikį turtą paženklino išorinėmis ženklinimo priemonėmis su 

visais programos logotipais. 


