
UAB „Manufakta“ vietos projektas 

„UAB „Manufakta“ verslo pradžia novatoriškai panaudojant vietos išteklius“  

Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-2022/42VS-PV-22-1-04362-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Manufakta“, kodas 306048827, L. Radėno g. 43, 

Gražionių 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. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. BR1-255. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-

2022/42VS-PV-22-1-04362-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. spalio 1 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. gruodžio 5 d. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas UAB ,,Manufakta“ gaminti medžio gaminius, 

panaudojant vietos išteklius bei išsaugant tradicinių medinių tvorų gamybos technologiją. 

UAB „Manufakta“ įregistruota 2022 m. Pareiškėjas ketina pradėti medžio gaminių 

gamybą, o šiam tikslui pasiekti yra būtina įsigyti įrangos, kurios pagalba būtų galimybė gaminti 

aukštesnės pridėtinės vertės gaminius (lyginant su medienos žaliava), kas užtikrintų įmonės 

pajamas, o tuo pačiu ir naujų darbų vietų steigimą bei vietinių išteklių geresnį panaudojimą.  

Projekto uždavinys - užtikrinti technologinę įrangą bei personalą, būtiną medžio gaminių 

gamybai. 

Siekiant projekto tikslo bei siekiant įgyvendinti projekto uždavinius numatytos šios 

veiklos: 

1. Medžio gaminių gamybai reikalingos įrangos įsigijimas (padėklų gamybos įranga ir 

padėklų šablonai); 

2. Reikalingų darbuotojų įdarbinimas. 

Pareiškėjas planuoja gaminti šiuos produktus: 

• Medinių padėklų gamyba (EVRK 2 red. kodas 16.24.10 Medinės taros gamyba); 

• Tradicinės medinės tvoros segmentų gamyba pagal senąjį gamybos dizainą/pavyzdį 

(EVRK 2 red. 16.29.00 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba). 

Abiems gaminių grupėms naudojama ta pati gamybos įranga - tiek padėklų skersiniams 

gaminti bei juos sujungti į padėklą, tiek tvoros statiniams (segmentus sudarantys elementai) 

gaminti bei juos sujungti į tvoros segmentą. Tačiau tvoros statinių gamyba baigiama rankomis - 

rankomis užbaigiamas kiekvieno statinio viršus pagal išlaikant senąjį gamybos dizainą/pavyzdį, 

kuris aprašytas BĮ ,,Etninės kultūros globos taryba“ 2008 m. parengtoje studijoje ,,Vakarų 

Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra“. T. y. kiekvieno statinio viršus išpjaustomas pagal 

minėtame leidinyje parodytą šabloną - jam suteikiama tradicinė regionui forma. Taip užbaigti 

tvoros statiniai sujungiami į segmentą naudojant padėklų gamybos įrangą. 

Be šių išlaidų negalėtų būti įgyvendintas vietos projekto uždavinys ir pasiektas vietos 

projekto tikslas, nes nebūtų užtikrintą technologinė įranga, būtina aukštesnės pridėtinės vertės 

medžio produktų gamybai.  

Įsigytas turtas bus laikomas ir Pareiškėjo ūkinė komercinė veikla bus vykdoma adresu 

Šaukoto II k. 5, Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., unikalus Nr. 7198-1008-9013 (patalpos 

valdomos panaudos sutartimi (Panaudos sutartis Nr. Nr. PAN-22/03/29-1 su Justina Sivickiene). Į 

nekilnojamąjį turtą projekto lėšos investuojamos nebus. 

Projekto apimtyje naujiems produktams gaminti bei paslaugoms teikti bus įsteigta 3 

etatai naujų darbo vietų: 

• Gamybos įrenginių operatorius, 2 etatai; Gamybos įrenginių operatoriai bus atsakingi už 

produktų gamybą su įsigyta gamybos įranga. Pavaldūs ir atskaitingi Įmonės direktoriui.  



• Automobilinio krautuvo vairuotojas, 1 etatas; Automobilinio krautuvo vairuotojas bus 

atsakingas už žaliavos priėmimą ir atvežimą/pakrovimą ant medžio gaminių gamybos 

linijos. Pavaldus ir atskaitingas Įmonės direktoriui. Pareiškėjas panaudos teise valdo 

autokrautuvą, kuris bus naudojamas projekto vykdymui. 

2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu UAB „Manufakta“ paramos negavę. Įmonė 

įregistruota 2022-03-24 d. Įmonės akcininkai: Anna Kikas (560 vnt. akcijų) ir Latvijos įmonė 

„G43“ SIA (140 vnt. akcijų). Balsavimo teisės: Anna Kikas – 80 proc. ir „G43“ SIA – 20 proc. 

Vietos projekto administravimui bus įsigytos paslaugos iš šios rūšies paslaugas 

teikiančio tiekėjo. Taip pat netiesioginių išlaidų eilutėje numatytas mokėjimas ilgalaikio turto 

draudimui bei kitoms netiesioginėms išlaidoms padengti. 

Pasirinktas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. Planuojama teikti 1 MP. 

Paramos intensyvumas 70 proc., skirta paramos suma 31 320,00 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) 

3 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 3 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

2 

Vietos projekto finansavimo fondas - Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė 

EURI. 

Įsigyta įranga bus paženklinta viešinimo lipdukais, kurie bus įsigyti iš pareiškėjo lėšų. 


