
ĮGYVENDINTAS  

Ūkininko Manto Ponelio vietos projektas 

„MOBILIOS NUIMTO DERLIAUS VALYMO IR BEICAVIMO PASLAUGOS TEIKIMAS 

SMULKIEMS IR VIDUTINIAMS RAJONO ŪKIAMS“ 

Nr. PAKR-LEADER-6A-D-8-1-2022/42VS-PV-22-1-00026-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Mantas Ponelis, Ajerų g. 13, Šukionių k., Lygumų 

sen., Pakruojo r. 

Projektas įgyvendintas 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 7 d. Nr. BR1-213. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2022 m. liepos 14 d. Nr. PAKR-LEADER-6A-D-8-1-

2022/42VS-PV-22-1-00026-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 14 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2022 m.  

gruodžio 2 d., paramos suma 84 189,00 Eur be PVM, išmokėta suma 84 188,77 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – vykdyti mobilią grūdų valymo ir beicavimo veiklą bei teikti paslaugas 

rajono kaimo vietovėse. 

Įgyvendinęs vietos projektą ūkininkas Mantas Ponelis pradėjo vykdyti naują veiklą ir 

smulkiems bei vidutiniams rajono ūkiams VVG teritorijos mastu teikia grūdų valymo ir beicavimo 

paslaugą, kad ūkininkai galėtų tinkamai pasiruošti sėklą sėjai. Numatytai veiklai vykdyti ir 

paslaugai teikti ūkininkas įsigijo traktorių su frontaliniu krautuvu, grūdų valymo ir beicavimo 

įrangą: grūdų valomąją, grūdų transporterius, beicavimo įrenginį ir grūdų drėgmės matuoklį. 

Įgyvendindamas vietos projektą ūkininkas Mantas Ponelis sukūrė 2 naujas darbo vietas ir išlaikė 1 

darbo vietą. Įsigyti mobilūs valymo ir beicavimo įrenginiai smulkiems ir vidutiniams rajono ūkiams 

suteikė galimybę paslaugą gauti norimoje vietoje, ūkininkams nereikia vežti sėklos, sutaupomas 

laikas, kuras ir tausojama technika. Ūkininko vykdoma veikla VVG teritorijoje yra inovatyvi, nes 

mobilios grūdų valymo ir beicavimo paslaugos Pakruojo rajone iki šiol niekas neteikė.  

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu 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 ūkininkas Mantas Ponelis įrengė 

nuosavomis lėšomis. 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


