
Pociūnėlių miestelio bendruomenės vietos projektas „Pociūnėlių miestelio 

bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra“ 

Nr. RADV-LEADER-1A-D-16-5-2020/ 42VS-PV-20-1-11633-PR001 

Vietos projekto vykdytojas Pociūnėlių miestelio bendruomenė, kodas 171491232, 

Dotnuvos g. 7, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.  

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos 

plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 –2023 m.“ 1 

prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti  paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. BR1-231. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. RADV-LEADER-1A-D-

16-5-2020/ 42VS-PV-20-1-11633-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. rugsėjo 2 d.  

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. rugsėjo 13 d.  

Projekto tikslas - efektyviai investuoti į  Pociūnėlių bendruomenės bendruomeninį 

verslą -  įkurtą ir veikiančią prieskoninių žolelių bei vaisių, uogų ir daržovių  džiovyklos plėtrą,   ir 

sėkmingai realizuoti pagamintą produkciją. 

Projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti ir įrengti prieskoninių žolelių, daržovių, vaisių ir uogų džiovinimo procesui   reikalingą  

inventorių . 

2. Įsigyti ir įrengti džiovyklos gamybinei patalpai būtinąsias komunikacijas.   

3. Įkurti naują vieną darbo vietą.  

4. Parengti ir viešinti pagamintos produkcijos katalogą ir užsakymų priėmimo- pardavimo tvarką.  

5. Viešinti projekto įgyvendintas veiklas. 

Šiuo metu bendruomenė pagal turimą inventorių ir išteklius vykdo prieskoninių žolelių 

ir cukatų gamybos procesą ir produkcijos realizavimą. Eksploatuojama įranga labiau tinkama namų 

sąlygomis ir nedidelių kiekių produkcijos gamybai. Kiekvienais metais gaminamos produkcijos 

poreikis auga, vyksta derybos su užsakovais dėl fiksuotų kiekių produkcijos ištisus metus.  Tam, kad 

pareiškėja galėtų plėsti ir realizuoti savo unikalią produkciją visoje Lietuvos teritorijoje, reikalingas 

pramoninis inventorius, kurio dėka darbas būtų našesnis, didžiąją dalį standartizuotų funkcijų atliktų 

už žmogiškąjį išteklių, tad liktų tik darbai, kurie privalomi atlikti rankomis. To pasėkoje, 

pagaminamos produkcijos kiekis ženkliai išaugtų, bendruomeninis verslas turėtų pastovių klientų, 

būtų generuojamos didesnės piniginės lėšos, kurios galėtų būti naudojamos  bendruomenės 

poreikiams tenkinti, būtų sukurta nauja darbo vieta, ir visa tai skatintų kaimo gyventojų ekonominį 

aktyvumą, darbo kultūros palaikymą, gerintu gyvenimo kokybę kaime. 

Įsigytas inventorius bus laikomas, Pociūnėlių miestelio bendruomenei nuosavybės teise 

priklausančiame  nekilnojamame turte, esančiame adresu:  Krekenavos g. 1,  Pociūnėlių mstl., 

Radviliškio raj. (pastato unikalus Nr. 7196-3005-5015). 

Projekto metu bus sukurta viena darbo vieta: produkcijos technologas – darbininkas (0,5 

etato); vadybininkas (0,5 etato). Prie projekto įgyvendinimo prisidės mažiausiai 6 savanoriai, jų 

pagrindiniai uždaviniai: fizinė pagalba ruošiant bendruomenės patalpą džiovyklai, pagalba ieškant 

produkcijos perpardavimo partnerių ilgalaikei perspektyvai bei skleisti informaciją apie projekto 

veiklas. 

Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis: 

C sekcija 10.3 – vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas; 

C sekcija 10.39 – kitas perdirbimas ir konservavimas; 

G sekcija 47.8 – mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 

G sekcija 47.9 – mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse. 



Šioms paslaugoms teikti bei darbams vykdyti būtina įsigyti: virtuvinius baldus, įvairų 

virtuvinį inventorių (vaisių ir daržovių paruošimo, perdirbimo ir džiovinimo liniją), viryklę, vandens 

šildytuvą, rankų plovimo stotelę su priedais, įrengti vandens valymo įrenginį. 

Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 47 689,00 (keturiasdešimt septynių 

tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija 

prie vietos projekto prisidės iki 13 052,00 (trylikos tūkstančių penkiasdešimt dviejų eurų) Eur: (5 

proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų ir (21 proc.) PVM mokestis, o Šiaulių apskrities 

policijos komisariatas prisidėti profesinėmis ir kitomis žiniomis, įgūdžiais, dalykine reputacija ir 

dalykiniais ryšiais. 

Pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo 

reikšmė 

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

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2,34 

3. Vietos gyventojų, įtrauktų į projekto įgyvendinimo veiklas, skaičius (vnt.) 6 

Vietos projektui viešinti bus pagamintas ir įrengtas stendas, bei pagaminti lipdukai 

įsigytai įrangai ir technikai paženklinti.  

Pasirinktas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. 

 

 


