
UAB „Akrolita“ vietos projektas 

„UAB „Akrolita“ verslo plėtra“  

Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-2022/42VS-PV-22-1-04336-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Akrolita“, kodas 171359394, Taikos g. 68, Aukštelkų k., 

Aukštelkų 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.“ 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 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. BR1-105. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-

2022/42VS-PV-22-1-04336-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d. 

Projekto tikslas – plėsti UAB „Akrolita“ siūlomų gaminių asortimentą siekiant 

patenkinti klientų poreikius. 

UAB „Akrolita“ įregistruota 1993 metais, įmonėje šiuo metu dirba 34 darbuotojai. 

Įmonės akcininkas: Paulius Veršnickas  (38 000 vnt. akcijų) 100 proc. Pareiškėjo vykdoma veikla 

– EVRK 23.70 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas. Teikiamos paslaugos – kapaviečių 

dengimas, paminklų gamyba, kiti akmens gaminiai pagal gautus užsakymus. Dėl paklausos 

didėjimo yra būtinos investicijos į verslo plėtrą, kurios padaryti be paramos lėšų UAB „Akrolita“ 

galimybės neturi.  

Gamybinio proceso metu yra naudojamas vietos išteklius – žvyras, kuris yra  įsigyjamas 

iš netoliese esančio žvyro karjero. Taip pat gamybos procesui būtinas betonas įsigyjamas iš 

Radviliškio rajono įmonių, kas padeda išnaudojant ir stiprinant vietos tiekėjų tinklus.  

Vietos projekto įgyvendinimas prisideda prie kultūros ir istorijos paveldo išsaugojimo, 

nes UAB „Akrolita“ veikla prisideda prie akmentašystės amato išsaugojimo regione plečiant 

akmens apdirbimo kultūrą, vietoje to, kad pirkti jau gaminamus akmens gaminius iš užsienio.  

Projekto tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Įsigyti verslo plėtrai reikalingą įrangą (akmens apdirbimo stakles ir kompresorių);  

2. Sukurti 2 darbo vietas staklių operatoriui ir kroviko pareigybėms užimti. 

Planuojama įsigyti įranga (akmens apdirbimo staklės ir kompresorius) tiesiogiai siejasi 

su projekte numatytomis vykdyti veiklomis. Todėl šios išlaidos yra būtinos projekto 

įgyvendinimui ir neatsiejamos nuo projekto tikslo. UAB „Akrolita“ neįsigijus aukščiau minėtos 

įrangos, veikla būtų riboto pelningumo, pajamingumo ir konkurencingumo. Gavus finansavimą ir 

įsigijus kompresorių bei naujas akmens apdirbimo stakles bus pagerinta gaminamų produktų 

kokybė bei išplėstas gaminamos produkcijos asortimentas. 

 Ši įranga bus saugoma nuosavybės teise valdomose patalpose, adresu: Radviliškio r. 

sav., Aukštelkų sen., Aukštelkų k., Taikos g. 68 (4400-0630-5417). Į nekilnojamąjį turtą projekto 

lėšos investuojamos nebus. 

Projektu ketinama sukurti 2 darbo vietas staklių operatoriui ir kroviko pareigybėms 

užimti. Ketinama įdarbinti asmenis iki 40 metų amžiaus (imtinai). Įgyvendinus vietos projektą 

įmonėje dirbs 36 darbuotojai (35,5 etatų). 

2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu UAB „Akrolita“  paramos negavo. 

Pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 

(2014-2020)“ įgyvendintas projektas. Patirtos išlaidos: gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių 

rekonstravimas Sandėliavimo paskirties pastato nauja statyba (pastato tūris ne mažiau kaip 1 445 

kub. m.); projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) 

įranga Briaunų šlifavimo staklės (automatizuotos, tiesių ir užapvalintų briaunų storis nuo 1 cm iki 

10 cm) ir Tiltinis kranas (kėlimo galia ne mažiau kaip 2 t, su 12 m pokraniniu keliu). Galutinė 

projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2021 m. rugpjūčio 31 d. 



Numatytas išlaidų apmokėjimo būdas – išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimu, kai 

nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Planuojamas1 MP. 

Paramos intensyvumas 47 proc., skirta paramos suma 49 187,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

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

žmonėms iki 40 metų amžiaus (imtinai)  

2 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 35,5 

Vietos projekto finansavimo fondas - Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė 

EURI. 

Pareiškėjas įsipareigoja vietos projekto paramos lėšas viešinti nuosavomis lėšomis. 

Projektas bus viešinamas pakabinamu plakatu gerai visuomenei matomoje vietoje, kur bus laikomos 

investicijos,   įsigyta įranga bus ženklinama viešinimo lipdukais. 


