
Ūkininko Vaido Virkščio vietos projektas 

,,Vaido Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio švietimo 

galimybėmis“ Nr. PAKR-LEADER-6A-DI-3-1 

 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Vaidas Virkštis, ūkininko ūkio registravimo 

pažymėjimas ŪP Nr. 0137671,  Kalno g. 24,  Linkuva, Pakruojo r.  

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 18 d. Nr. PAKR-LEADER-6A-DI-3-1 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 18 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2019 m. kovo 18 d. 

Skirta paramos suma 80 179,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – pasirengti ūkio plėtrai imantis Pakruojo rajono kaimo vietovėse naujų 

veiklų – šakočių gamybos ir šakočių kepimo edukacinių programų organizavimo. 

Vykdydamas projektą vietos projekto vykdytojas atliks sodybos paskirties pastato, esančio 

Liepų g. 3, Pakruojo k., Pakruojo r., kapitalinį remontą, pritaikydamas pastatą numatytai 

ekonominei veiklai vykdyti – šakočiams kepti ir edukacinėms programoms organizuoti.  Projekto 

vykdytojas planuoja įsigyti veiklai vykdyti reikalingus baldus, virtuvės įrangą, šakočių kepimo 

įrangą, buitinę techniką, vaizdo ir kompiuterinė įrangą.   

Pastatas, kuriame vietos projekto vykdytojas vykdys ekonominę veiklą, yra netoli Pakruojo 

miesto ir Pakruojo dvaro sodybos. Kuriamas šakočių gamybos ir edukacinių programų, pristatančių 

šakočių kepimo procesą, verslas suteiks puikias galimybes rajono gyventojams, svečiams ir 

turistams atrasti įvairesnes pramogas Pakruojo rajone pavyzdingai sutvarkytoje ūkininko sodyboje. 

Ne tik Pakruojo rajonas, bet ir netoli esantys Latvijos miestai – Jelgava, Bauskė, Ryga, bus 

potenciali rinka Pakruojo krašte pagamintiems šakočiams realizuoti. Įgyvendintas projektas suteiks 

galimybę ūkininkui išplėsti savo veiklą ir gauti didesnes pajamas, didins Pakruojo krašto 

patrauklumą, praplės vietos paslaugų ir gaminių asortimentą.  

Paramos intensyvumas 60,46 proc., prašoma paramos suma 80 179,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai: įgyvendinus projektą bus sukurtos 2 naujos darbo vietos, viena iš jų bus 

sukurta asmeniui iki 40 m., į naują ekonominę veiklą įsijungs ir ūkininko šeima, bus sukurtas naujas 

produktas, sukurta nauja veikla, įdiegta 1 inovacija, projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos 3 darbo 

vietos. 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Vaidas Virkštis viešins projektą savo lėšomis, 

vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais.  

 


