
Individualios G. Jaškulienės įmonės „Vėtrungė“ vietos projektas 

„INDIVIDUALIOS G. JAŠKULIENĖS ĮMONĖS „VĖTRUNGĖ“ VEIKLOS PLĖTRA“ 

Nr. PAKR-EURI-6A-D-9-1-2022/42VS-PV-22-1-01659-PR001 
 

Vietos projekto vykdytoja Individuali G. Jaškulienės įmonė „Vėtrungė“, Vienybės a. 3, 

Linkuva, Linkuvos 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-EURI. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2022 m. liepos 7 d. Nr. BR1-213. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2022 m. liepos 18 d. Nr. PAKR-EURI-6A-D-9-1-

2022/42VS-PV-22-1-01659-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 18 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. liepos 5 d. 

Skirta paramos suma 107 750,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – plėsti įmonės veiklą, didinti mažmeninės prekybos savo pagamintais 

produktais apimtis ir kurti naujas maitinimo bei keleivių vežimo automobiliu paslaugas Linkuvoje. 

Įgyvendindama vietos projektą Individuali G. Jaškulienės įmonė „Vėtrungė“ nuosavybės 

teise valdomame 0,0572 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0006-7078), Varpo g. 1A, 

Linkuva, Pakruojo r. sav., pastatys prekybos paskirties pastatą (su prekybos sale, kepykla, 

maitinimo ir pagalbinėmis patalpomis), prie pastato bus įrengta lauko terasa, pastato architektūriniai 

ir spalviniai sprendiniai priderinti prie greta esančių pastatų, nes žemės sklypas patenka į 

nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją ir apsaugos zonas.  

Pareiškėja įgyvendindama vietos projektą planuoja įsigyti automobilį, baldų ir 

santechnikos prekių su surinkimu, pristatymu ir montavimu, komplektą, maisto gamybos įrangos su 

pramonine virtuvės kriaukle komplektą, kokteilinę ir konvekcinę krosnį, gartraukį su filtru ir 

apšvietimu, nerūdijančio plieno ingredientų vitriną, šaldytuvą-konditerinę vitriną. 

Baigdama įgyvendinti vietos projektą Individuali G. Jaškulienės įmonė „Vėtrungė“ 

pastatytame pastate įrengs prekybos salę, kepyklą, maitinimo ir pagalbines patalpas, prie pastato 

bus pastatyta terasa. Pareiškėja prekiaus savo pagamintais produktais, kuriuos bus galima valgyti 

vietoje patalpose, vasaros laiku prie parduotuvės esančioje terasoje, arba nusipirkus išsinešti. Įsigytu 

automobiliu pareiškėja teiks užsakomas ekskursijų ir keleivių pavėžėjimo paslaugas socialiai 

pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems Linkuvos seniūnijoje. 

Įgyvendindama vietos projektą pareiškėja sukurs 2 naujas darbo vietas (etatus): pardavėjai-kepėjai 

ir vairuotojui. Vietos projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikytos naujai sukurtos darbo vietos ir 

esamos darbo vietos, viso 9 darbo vietos. 

Paramos intensyvumas 69 proc., paramos suma 107 750,00 Eur be PVM, bendra projekto 

vertė 156 159,27 Eur be PVM. 

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

projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikytos 9 darbo vietos, 1 darbo vieta bus sukurta asmeniui iki 

40 m. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – viešinimo stendas, kurį Individuali G.Jaškulienės 

įmonė „Vėtrungė“ įsipareigojo įrengti  nuosavomis lėšomis.  


