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Projekto santrauka:

Vietos projekto vykdytojas įsigijo
kruopų rūšiuotuvą, kuris naudojamas
rūšiuoti kmynų sėklas juos atskiriant nuo
panašios
fizinės
formos
piktžolių,
nesunokusių sėklų ir kitų priemaišų. Tokiu
būdu apdorojus sėklas, pagerinta ūkyje
auginama ž. ū. produkcijos pridėtinė vertė
ir kokybė. Ūkis taps konkurencingesniu
rinkoje, nes papildomai teikiama kmynų
rūšiavimo paslaugą aplinkiniams ūkiams,
veikiantiems
VVG
teritorijoje,
kas
pareiškėjui generuoja papildomas pajamas.
Projekto kontekstas:

M. Lukaševičiaus ūkis specializuojasi
kmynų ir kitų grūdinių kultūrų auginime.
Vietos projektu pareiškėjas siekia pradėti
vykdyti ž. ū. produktų rūšiavimo verslą
kaimo vietovėje. Didžiausia problema buvo
– nešvarios, žolėmis ir nesubrendusių grūdų
sėklomis užterštos sėklos naudojimas ūkyje.
Pasėti plotai buvo piktžolėti ir blogai
sudygę.
Įsigytas
kruopų
rūšiuotuvas
naudojamas rūšiuoti kmynų sėklas juos
atskiriant nuo panašios fizinės formos
piktžolių, nesunokusių sėklų ir kitų
priemaišų. Tokiu būdu apdorojus sėklas, bus
pagerinta ūkyje auginama ž. ū. produkcijos
pridėtinė vertė ir kokybė.
Teikiant paraišką Radviliškio rajone
tokios
įrenginio-rūšiuotuvo
nebuvo.
Pareiškėjas ir kitų ūkininkų auginamiems

kmynams valyti ir rūšiuoti įprastai būdavo
naudojama standartinė, mechaniniu pricipu
veikianti augalinkystės produktų valomoji.
Toks įrenginys įdeliomis sąlygomis galėdavo
apdoroti kmynų sėklas pasiekiant tik iki 97
proc. švarumo. Tokiu atveju kmynų sėklų
supirkėjai moka iki 17-24 proc. mažesnę
kainą jeigu produkciją neatitinka keliamo
reikalavimo, t. y. turibūti išvalyta ne mažiau
kaip 99,5 proc. Įsigyto rūšiuotuvo dėka
kmynų produkcija rūšiuojama inovatyviu,
elektroniniu-optiniu būdu, taip pasiekiams
keliamas supirkėjų standartas (99,5 proc.
švarumas) ir apdoroti kmynai parduodami iki
30 proc. aukštesne kaina. Radviliškio rajono
lygiu
įdiegta
technologinio
proceso
inovacija, kuri sudaro sąlygas VVG
teritorijoje
teikti
inovatyvią
kmynų
rūšiavimo
paslaugą.
Kmynų
sėklų
apdorojimo metodas užtikrins papildomas
pareiškėjo ir kitų ūkių, kurie naudojasi
rūšiavimo paslauga, pajamų generavimą ir
konkurencingumo augimą.
Projekto tikslai:

• Vykdyti
žemės
ūkio
produktų
rūšiavimo verslą kaimo vietovėje.
• Gerinti žemės ūkio produkcijos
kokybę.
• Sukurti naują darbo vietą kaimo
gyventojui.
Projekto veikla:

Vietos veiklos grupė „Radviliškio
lyderis“ paskelbus kvietimą Nr. 3 teikti
paprastus kaimo vietovių vietos projektus
pagal kaimo vietovių vietos plėtros
strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“
teritorijos vietos plėtros strategija 2016–
2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Parama
žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir
rinkodarai“ LEADER-19.2-SAVA-7, 2018 m.
balandžio 19 d. buvo pateiktas vietos
projektas
„Žemės
ūkio
produkcijos
rūšiavimo
paslaugų
teikimas
M.
Lukaševičiaus ūkyje“.

Vietos projekte numatytos išlaidos
įsigyti rušiuotuvą (investiciniai parametrai –
našumas (kmynai) – 400–600 kg/val.), verslo
plano parengimą, bei įdarbintas darbuotojas
(1 etatas). Gavus finansavimą, pareiškėjas
pasirašė kreditavimo sutartį su finansinę
instituciją, atliko pirkimus įrangai įsigyti, iki
projekto pabaigos įdarbino darbuotoją. Savo
lėšomis įsigytą įrangą paženklino viešinimo
lipdukai, įsirengė plakatą, bei apdraudė
įsigytą įrangą. 2019 m. gruodžio 31 d.
pateikė galutinį mokėjimo prašymą ir
įgyvendinimo ataskaitą. 2020 m. kovo 3 d.
išmokėta paramos suma 29 050,00 Eur be
PVM.
Projekto rezultatai:

Sukurta atokiame rajono kaime viena
darbo vieta. Teikiama labai reikalinga
rajono ūkiams sėklos rūšiavimo paslauga.
Padidėjo grūdinių kultūrų derlingumas.
Padidėjus
paslaugų
apimčiai,
ūkyje
planuojamas kitų paslaugų kūrimas su darbo
vietų steigimu.

