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Vietos projekto vykdytojas UAB ,,Agro Lašmuo“, kodas 302486148, Naujakurių g. 9, 

Laipuškių k., Pakruojo r., direktorius Zenonas Pekelis. 

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

sprendimas ,,Dėl projektų, kuriems skiriama ir neskiriama parama pagal vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, sąrašų 

patvirtinimo“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. BR1-227. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. PAKR-LEADER-6A-D-3-5. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 10 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2019 m. kovo 11 d. 

Skirta paramos suma 60 035,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – išplėsti įmonės veiklą sukuriant Pakruojo rajono mastu naują žemės ūkio 

technikos mobilaus serviso paslaugą. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti lengvąjį krovininį N1 kategorijos automobilį 

bei įvairią įrangą, skirtą žemės ūkio technikos ar įrangos gedimų diagnostikai ir remontui bei teikti 

mobilaus serviso paslaugas. Planuojama įsigyti starterių ir generatorių tikrinimo stendą, universalų 

sisteminį testerį, suvirinimo pusautomatį, sunkvežimių ratų montavimo stakles, plazminį pjaustymo 

aparatą, automobilių kondicionierių pildymo stotelę ir kitą įrangą, prietaisus bei priemones. Įsigyta 

transporto priemonė ir serviso įranga bus laikomi UAB „Agro Lašmuo“ bazėje. Krovininis 

automobilis su serviso įranga pagal poreikį galės nuvykti į bet kurią rajono vietą ir vietoje suteikti 

technikos, įrangos remonto ar techninio aptarnavimo paslaugas. Įmonės patalpose taip pat bus 

organizuojamas žemės ūkio technikos ir įrangos remontas, jeigu nuvykus į iškvietimo vietą bus 

neįmanoma (ar netikslinga) pašalinti gedimo ar atlikti techninio aptarnavimo. Sukurta mobilaus 

serviso paslauga palengvins vietos ūkininkų darbą, sutaupys laiką, nes būtina pagalba bus teikiama 

laukuose, ten, kur technika dirba ir daugeliu atvejų nereikės gaišti laiko technikos transportavimui į 

patalpas. Sukurta serviso paslauga UAB „Agro Lašmuo“ garantuos papildomas pajamas.  

Paramos intensyvumas 69 proc., prašoma paramos suma 60 035,42 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu įsigijus transporto priemonę ir serviso  

įrangą bus sukurta nauja serviso paslauga ir vykdoma nauja veikla. Projekto įgyvendinimo 

pabaigoje bus sukurtos dvi darbo vietos: meistrui ir šaltkalviui-elektromonteriui. Viena darbo vieta 

bus sukurta asmeniui iki 40 m. 

Vietos projekto vykdytojas UAB ,,Agro Lašmuo“ projektą viešins savo lėšomis, 

vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais.  

 


