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Vietos projekto vykdytojas Valdas Kanišauskas, Užupio g. 14, Linksmučių k., Pakruojo 

sen., 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 2022 m. liepos 14 d. Nr. BR1-225. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2022 m. liepos 20 d. Nr. PAKR-LEADER-6A-D-8-3-

2022/42VS-PV-22-1-00027-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 20 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. liepos 12 d. 

Skirta paramos suma 84 196,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – plėtoti individualią veiklą ir kurti darbo vietas, pradedant vykdyti 

naujas nuotekų valymo ir statybvietės paruošimo veiklas. 

Valdas Kanišauskas, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, numato plėsti vykdomą 

veiklą, geriau panaudoti turimus vietos išteklius ir didinti gamybos apimtis. Vietos projekto 

įgyvendinimo metu pareiškėjas planuoja pradėti vykdyti nuotekų valymo veiklą ir statybvietės 

paruošimo darbus. Pareiškėjas planuoja įsigyti mini ekskavatorių, mini krautuvą, įrankius ir įrangos 

komplektus bei krovininį mikroautobusą. Įsigytas mini ekskavatorius, bus naudojamas nuotekų 

valymo ir statybvietės paruošimo veikloms, jo pagalba bus kasamos tranšėjos, atkasami pamatai, 

lyginamas gruntas, vykdomi statybvietės paruošimo darbai, bus iškasamos, ir atlikus montavimo 

darbus, užkasamos duobės valymo įrenginiams. Mini krautuvas bus naudojamas statybvietės 

paruošimo veikloms, pakrauti juodžemį, žvyrą, smėlį. Įrankių ir įrangos komplektas bus 

naudojamas nuotekų valymo ir statybvietės paruošimo veikloms vykdyti, krovininiu mikroautobusu 

į objektus bus transportuojamos medžiagos, įranga, įrankiai bus vežami ir darbuotojai.  

Įgyvendindamas vietos projektą pareiškėjas planuoja sukurti 2 naujas darbo vietas ir 

išlaikyti 1 darbo vietą. Naujos darbo vietos (etatai) bus sukurtos santechnikui-statybininkui ir 

vadybininkui-tiekėjui. 

Įgyvendinęs vietos projektą Valdas Kanišauskas galės pasiūlyti inovatyvius sprendimus 

individualių gyvenamųjų namų savininkams, daugiabučių namų bendrijoms, atskiriems namams ir 

įmonėms, išskirtinį dėmesį skirdamas užsakovų poreikiams.  

Paramos intensyvumas 69 proc., paramos suma 84 196,00 Eur be PVM, bendra projekto 

vertė 122 023,42 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 2 naujos darbo vietos, 

projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikytos 3 darbo vietos, 1 darbo vieta bus sukurta asmeniui iki 

40 m. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – viešinimo stendas, kurį Valdas Kanišauskas 

įsipareigojo įrengti  nuosavomis lėšomis.  

 


