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Vietos projekto vykdytojas UAB „Cirika“, Mečislovo Vasiliausko g. 12, Stačiūnų k., 

Lygumų 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 1 d. Nr. PAKR- LEADER-6A-D-10-2-

2022/42VS-PV-22-1-03386-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 28 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. liepos 13 d. 

Skirta paramos suma 106 081,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – plėsti ir modernizuoti bendrovės veiklą, įsigyjant inovatyvų profilių 

apdirbimo centrą. 

Įgyvendindama vietos projektą UAB „Cirika“ priėmė sprendimą plėsti vykdomą 

ekonominę veiklą, gaminti patvarias ir kokybiškas šarvuotas lauko ir buto duris, kurios tarnauja 

ilgiau ir atitinka kitus klientams svarbius kriterijus. Pareiškėja projekto įgyvendinimo metu planuoja 

įsigyti inovatyvų profilių apdirbimo centrą ir sukurti 2 naujas darbo vietas (etatus): staklių 

operatoriui ir pagalbiniam darbininkui. Staklių operatorius, bus atsakingas už profilių apdirbimo 

centro darbą, tinkamą operacijų parinkimą, nustatymą kompiuteryje, programos vykdomų operacijų 

sekimą, kokybės kontrolę, gaminių surinkimą ir komplektavimą, įrenginio ir darbo vietos priežiūrą. 

Pagalbinis darbininkas dirbs poroje su staklių operatoriumi ir padės jam atlikti darbą, paruošti 

medžiagas darbui su įrenginiu, bus atsakingas už tvarkos palaikymą, vykdys kitus pagalbinius 

darbus.  

Vietos projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikytos 2 naujai sukurtos darbo vietos ir 

esamos 8 darbo vietos, viso 10 darbo vietų. Viena nauja darbo vieta (etatas) bus sukurta asmeniui 

iki 40 m. amžiaus. Įdarbinti darbuotojai bus instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais, turės atitikti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius, leidžiančius atlikti planuojamas 

veiklas, esant poreikiui jie bus apmokomi.  

UAB „Cirika“ įsigyjamas modernus profilių apdirbimo centras yra inovatyvus VVG 

teritorijos mastu, nes įsigijusi įrangą, bendrovė modernizuos technologinį procesą, gaminamiems 

produktams bus suteikiamos naujos kokybiškos savybės, tai padės bendrovei efektyviau plėtoti 

veiklą, didinti darbo našumą. Geresni metalo konstrukcijų apdirbimo rezultatai bus pasiekti 

pažangios valdymo technologijos dėka, dėl to gamybos efektyvumas taps tobulesnis, sumažės 

medžiagų ir energijos sąnaudos.  

Paramos intensyvumas 69 proc., paramos suma 106 081,00 Eur be PVM, bendra projekto 

vertė 153 740,16 Eur be PVM. 

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

projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikytos 10 darbo vietų, 1 darbo vieta bus sukurta asmeniui iki 

40 m. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – viešinimo stendas, kurį UAB „Cirika“ 

įsipareigojo įrengti nuosavomis lėšomis.  


