
VILN-LEADER-

6B-DJ-31-3-2021 
UAB Nigotex 

Metalo lankstinių 

ir kt. produktų 

gamyba 

1. Projekto tikslas – panaudojant vietos 

išteklius, sukurti naują verslą ne žemės 

ūkio srityje ir taip prisidėti prie darbo 

vietų kūrimo Vilniaus rajone. 

 

2. Projekto uždaviniai: 

1)  Gamybai reikalingos įrangos 

įsigijimas (elektromechaninės skardos 

lankstymo staklės su programiniu 

valdymu, 1 vnt.; Diskinės žirklės, 1 

vnt.; skardos išvyniojimo bei išilginio 

karpymo staklės, 1 vnt.; peilis, 1vnt.; 

skardos rulono išvyniojimo dekoderis, 1 

vnt.; ruošinių stalas, 1 vnt.); 

2)  Užsakymų apdorojimui ir 

parengimui gamybai skirtos 

kompiuterinės įrangos įsigijimas 

(kompiuteris, 2 vnt.; office programa 2 

komp.; monitorius, 1 vnt.; planšetė, 1 

vnt.; klaviatūra, 1 vnt.; spausdintuvas, 1 

vnt.; pelė, 1 vnt.); 

3)  2 darbo vietų sukūrimas. 

 

3. Projekto santrauka. 

Įgyvendinamas verslo projektas. 

Numatoma verstis metalo gaminių 

pagal individualius užsakymus gamyba. 

Planuojama įgyti verslui būtiną įrangą 

ir sukurti bei kontrolės laikotarpiu 

išlaikyti 2 naujas darbo vietas. 

42762,36 
61089,09 

(be PVM) 
Baigtas 



VILN-EURI-6A-

DJ-36-15-2022 

UAB "Salako 

projektas" 

„VERSLO 

PLĖTROS 

PROJEKTAS“ 

1. Projekto tikslas -  įkurti ir plėtoti 

unikalių statybinių paslaugų teikimo 

centrą (įvairios kasybos darbų 

paslaugos statybos aikštelėse – kasybos 

darbai statybos aikštelėse, pamatų 

duobių kasyba ir pamatų įrengimas, 

požeminiai darbai ir kt.), sukuriant 

naujas paslaugas vietos gyventojams, 

naudojant mūsų rajono išteklius. 

 

2. Projekto uždaviniai: 

1. Naujos projektinės veiklos kūrimas 

(sukurti statybos darbų paslaugą kaimo 

vietovėje – 1 vnt.) 

2. verslumo kaimo vietovėje skatinimas 

(plėtoti naujo verslo modelį, 

išnaudojant vietos išteklius bei turtą – 1 

vnt.) 

3. Naujų darbo vietų kūrimas, 2,5 etato. 

 

3. Projekto santrauka. 

Įmonė registruota 2007 m. iki paraiškos 

pateikimo vykdė įvairius bendra 

statybinius darbus.  Projekto metu 

perkama specializuota statybinė 

technika, kad teikti specializuotas 

statybos paslaugas užsakovų 

objektuose. Bus atliekami darbai 

statybos aikštelėse, atliktų pamatų 

tranšėjų kasybos darbai, užlyginti 

pamatų duobes, atlikti kitus kasybos ir 

pan. Tai universali technika gebanti 

100100,00 
143000 (su 

PVM) 
Baigtas 



dirbti tiek ir dideliuose ir nedideliuose 

objektuose. Investicija inovatyvi 

technologinių požiūriu, tiek veiklos 

požiūriu. 



VILN-EURI-6A-

DJ-36-5-2022 

Darius 

Aškelianec 

"SKATMENINIO 

DIZAINO 

FREZAVIMO 

CENTRAS“ 

1. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas 

Dariaus Aškelianec vykdomo verslo 

plėtrai rinkoje konkurencingų paslaugų 

srityje, taip užtikrinant esamų darbo 

vietų išlaikymą bei naujų darbo vietų 

sukūrimą. 

 

2. Projekto uždaviniai: 

1. Įrengti komercinei veiklai reikalingą 

techninę bazę, įsigyjant inovatyvią 

įrangą bei komercinį automobilį.  

2.Išlaikyti 1 esamą ir sukurti 2,5 naujas 

darbo vietas, suformuojant komandą, 

gebančią vykdyti verslą. 

3.Įsitvirtinti regioninėje rinkoje 

įgaunant patikimo paslaugų teikėjo 

vardą. 

 

3. Projekto santrauka. 

Pareiškėjas planuoja projekto 

įgyvendinimo metu įrengti skaitmeninio 

dizaino frezavimo centrą, kuriame 

panaudojant CAD/CAM technologiją 

būtų gaminamos dantų protezinių 

konstrukcijų dalys. Šiandien dar 

dauguma dantų technikų laboratorijų 

protezus gamina rankiniu būdu, kas  

įtakoja didelius kaštus ir laiko sąnaudas.  

Protezinių konstrukcijų dalių gamyba 

CAD/CAM technologija vyksta 

automatizuotai, žymiai tiksliau ir 

greičiau, be to taip pagamintų protezų 

98355,76 

140 

508,23 Eur 

(be PVM) 

Vykdomas 



dalių kaštai sumažėja, kas leidžia 

pareiškėjui būti konkurencingu. 



VILN-EURI-6A-

DJ-36-8-2022 
MB Marktek 

„MB „Marktek“ 

ekonominio 

aktyvumo ir 

konkurencingumo 

didinimas 

skatinant 

inovatyvių 

technologijų 

diegimą“ 

1. Projekto tikslas -  įmonės 

ekonominio aktyvumo ir 

konkurencingumo didinimas skatinant 

inovacijų diegimą, mažinant atotrūkį 

tarp miesto ir kaimo, kuriant naujas ir 

išlaikant esamas darbo vietas kaimo 

vietovėje. 

 

2. Projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti ir įdiegti technologiškai 

inovatyvią įrangą; 

2. Įsigyta įranga plėsti įvairių ženklų ir 

žymenų gamybą 

3. Įsteigti naujas darbo vietas – 2,5 

etato. 

 

4. Projekto santrauka. 

5. MB „Marktek“ yra inovatyvi 

elektroninės komercijos įmonė, kuri yra 

vienintelė Lietuvoje sukūrusi įvairių 

ženklų  modeliavimo įrankį. Įmonė 

mato didžiulį poreikį nerūdijančio 

plieno ženklams. Tačiau ji neturi 

galimybės jų pati gaminti, nes neturi 

tam reikalingos įrangos. Sėkmingai 

graviravimo veiklos plėtrai yra 

reikalinga įsigyti inovatyvią, 

tarptautinius standartus atitinkančią 

pjovimo ir graviravimo įrangą, skirtą 

gaminti nerūdijančio plieno bei plastiko 

ženklus. Atsižvelgiant į tai, įmonė 

planuoja įsigyti lazerius, skirtus 

100 

608,34 

144 

200,00 (be 

PVM) 

Vykdomas 



pjaustyti ir graviruoti nerūdijantį plieną 

bei plastiką. 



VILN-EURI-6A-

DJ-36-15-2022 

UAB Geo-

master 

„ UAB “GEO-

MASTER 

VERSLO 

PLĖTRA” 

1. Projekto tikslas – plėsti įmonės 

vykdomą veiklą, padidinti paslaugų 

teikimo apimtis. 

 

2. Projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti komunalinių elektros ir 

telekomunikacijos statinių statybos 

techniką: mini ekskavatorių, vakuuminį 

rezervuarą ir valymo įrenginį. 

2. Sukurti 3 darbo vietas. 

3. Padidinti paslaugų teikimo apimtis. 

4. Sumažinti paslaugų savikainą 

 

3. Projekto santrauka. 

Planuojama plėsti komunalinių, 

elektros, telekomunikacijų ir nuotekų 

statinių statybą. Įmonės specializacija – 

kryptiniai gręžimai, tai gręžimas, kada 

nereikia ardyti dirvos viršutinio 

sluoksnio  vykdomi gręžimo darbai kur 

tradiciniu būdu padaryti neįmanoma. 

Gręžimo metu naudojama gręžimo 

speciali įranga bei tam skirta medžiaga 

- bentonitas.  Bentonitas išmaišomas 

specialioje maišyklėje gręžimo metu 

bentonito skystis dideliu slėgiu ir kiekiu 

paduodamas į grąžtą. Šios medžiagos 

pagalba išplaunami iš gręžinio grunto 

likučiai, sutvirtinamos sienelės ir vyksta 

įrankių tepimo ir aušinimo procesai. 

Tiesiant komunikacijas naudojamas ir 

mišrus darbų būdas, daliai darbų atlikti 

99092,00 
141560,00 

(be PVM) 
Vykdomas 



reikia kasimo įrangos tranšėjoms kasti, 

todėl mini ekskavatorių panaudojimas 

procese dažnai būtinas. Įmonė planuoja 

išspręsti problemą su gręžimo metu 

naudojamu bentonitu utilizavimu, nes ši 

medžiaga negali būti tiesiog išmetama, 

kadangi teršia aplinką, o utilizavimu 

užsiima specializuotos įmonės turinčius 

leidimus. Vykdant projektą planuojama 

patobulinti ir modernizuoti darbo 

procesą, įsigyti  reciklinimo-bentonito 

valymo įrenginį, kurio pagalba 

išpumpuotas iš gręžinio bentonitasbūtų 

ne utilizuojamas, o išvalomas ir 

naudojamas kitiems objektams, 

vakuuminis rezervuaras, skirtas 

bentonitui išpumpavimui ir 

transportavimui, mini ekskavatorius, 

skirtas tranšėjų kasimui, kai darbai 

atliekami mišriu arba atviruoju būdu. 

 


