
UAB „Adesita“ vietos projektas 

„UAB „ADESITA“ PLĖTRA INVESTUOJANT Į ŽEMĖS KASIMO DARBŲ VEIKLĄ“ 

Nr. PAKR-LEADER-6A-D-11-1-2022/42VS-PV-22-1-04302-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas UAB „Adesita“, Parko g. 7, Grikpėdžių k., Žeimelio 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. rugpjūčio 3 d. Nr. BR1-255. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. PAKR- LEADER-6A-D-

11-1-2022/42VS-PV-22-1-04302-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. rugpjūčio 16 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. rugpjūčio 14 d. 

Skirta paramos suma 48 828,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – plėsti UAB „Adesita“ veiklą kaimo vietovėje ir pradėti vykdyti žemės 

darbus statybos aikštelėse. 

Įgyvendindama vietos projektą  UAB „Adesita“ planuoja įsigyti mini vikšrinį krautuvą su 

gręžimo įrenginiu ir Pakruojo VVG teritorijos gyventojams, fiziniams ir juridiniams asmenims 

(įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) atlikti grunto kasimo darbus (nustumti augalinį sluoksnį 

prieš pamatų statybą, išlyginti paviršinius sluoksnius, atlikti statybvietės išlyginimo ir planiravimo 

darbus). Įsigyjamas mini vikšrinis krautuvas turės gręžimo įrenginį (sumontuotą kaip krautuvo 

priedą), kurio pagalba bus galima gręžti gruntą ir atlikti polinių pamatų gręžimo darbus. Atliekant 

statybvietėse griovimo darbus, su įsigyta technika bus galima pakrauti, iškrauti statybinį laužą ir 

atlikti esamų senų pastatų išlyginimo, griovimo darbus. UAB „Adesita“ planuoja nuomoti specialią 

krovininio transporto techniką – tralą, kuriuo įsigytas mini vikšrinis krautuvas bus transportuojamas 

į darbų atlikimo vietą. 

UAB „Adesita“ įgyvendindama vietos projektą planuoja sukurti 1 darbo vietą. Nauja darbo 

vieta (etatas) bus sukurta operatoriui, kuris bus atsakingas už mini vikšrinio krautuvo su gręžimo 

įrenginiu eksploatavimą ir vykdys grunto kasimo, gręžimo bei planiravimo darbus. Darbo vieta 

(etatas) bus sukurtas asmeniui iki 40 m. amžiaus.  

Paramos intensyvumas 61,035 proc., paramos suma 48 828,00 Eur be PVM, bendra 

projekto vertė 80 000,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurta 1 nauja darbo vieta, 

projekto kontrolės laikotarpiu bus išlaikyta 1,25 darbo vietos, nauja darbo vieta bus sukurta 

asmeniui iki 40 m. 

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

įsipareigojo įrengti nuosavomis lėšomis.  

 


