Ūkininko Audriaus Juškos investicijos į žieminius šiltnamius

Programinis laikotarpis: 2014-2020
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą
Projekto vykdytojas:
Audrius Juška
Įgyvendinimo laikotarpis:
2014-12-31 - 2017-07-26
Finansavimas:
Bendra projekto vertė: 10 011 796, 19 Eur
EŽŪFKP indėlis: 5 554 222,15 Eur
Valstybinės indėlis: 980 156,85 Eur
Privačios / nuosavos lėšos: 502 546,00 Eur
Kontaktai:

ruta_juskiene@yahoo.com

Projekto santrauka:

Ūkininkas specializuojasi šiltnaminės
daržininkystės veiklos srityje ir orientuojasi
į agurkų ir pomidorų auginimą. Šia veikla
pareiškėjas užsiima daugiau kaip 10 metų, o
nuo 2005 metų sėkmingai eksploatuoja
modernius žieminius šiltnamius. Iš pradžių
1,92 ha, po to 2013 metais išsiplėtė dar 2,02
ha, o teikdamas šį projektą išsiplėtė dar
papildomais 6,0475 ha. Įgyvendinęs projektą
pareiškėjas tapo antru didžiausiu šiltnamių
kompleksu Lietuvoje.
Pagrindinis
tikslas
–
skatinti
inovatyvios
šiltnaminės
daržininkystės
technologijas, didinti konkurencingumą bei
ekonominį gyvybingumą.

Projekto kontekstas:
„Atėjo metas, kai ūkis tapo didelis
tarp mažų ir mažas tarp didelių. Turint
omenyje, kad visi Lietuvos šiltnamiai
patenkina tik trečdalį šalies šviežių agurkų
ir pomidorų poreikio, nusprendėme, kad
atėjo metas plėstis. Puikiai supratome, kad
tik modernios technologijos gali užtikrinti
ūkio konkurencingumą bei produkcijos
kokybę. Buvo atsižvelgta ir į tai, jog
Anykščių rajone dėl orientavimosi į turizmą,
buvo gana aukštas lyginant su kitais rajonais
bedarbystės lygis, ypač kaimo vietovėse.
Darbo vietų kūrimas buvo vienu iš projekto
prioritetų. Buvo nuspręsta statyti modernius
stiklinius šiltnamius, biokuro katilinę, įdiegti
naujausias tręšimo, klimato valdymo

technologijas, produkcijos sandeliavimo
įrangą, įsigyti transporto priemonę su
šaldymo įranga produkcijai vežti, įvarios
smulkios būtinos technikos. Papildomai buvo
įrengti vandens gręžiniai, nuotekų valymo
sistema.“
Projekto tikslai:

• Didinti
pareiškėjo
šiltnaminės
daržininkystės ūkio gyvybingumą;
• Didinti konkurencingumą;
• Skatinti
inovatyvias
šiltnaminės
daržininkystės technologijas;
• Įrengti
katilinę,
kuri
naudotų
atsinaujinančius energijos išteklius ir
mažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas;
• Kurti darbo vietas.
Projekto veikla:

Projektas chronologine tvarka buvo
įgyvendinamas sekančiai: pirmiausia projektavimo darbai, statybų leidimų
išdavimas, geologiniai grunto tyrimai, žemės
ploto paruošimo darbai, po to - biokuro

katilinės statyba, stiklinio šiltnnamio
pamatų
betonavimas,
konstrukcijų
montavimas, stiklo paketų montavimas,
tręšimo sistemos įrengimas, auginimo lovių
montavimas, sandėlių, buitinių patalpų
įrengimas, gręžinių, nuotekų sistemos
įrengimas, elektros instaliacija, klimato
sistemos
įrengimas,
techninių
zonų
įrengimas,
autokrautuvų,
vežimėlių,
automobilio su šaldymo įranga, purkštuvo,
traktoriaus įsigijimas.
Projekto rezultatai:

Projekto metu įsigytos investicijos –
1,92 ha šiltnamių modernizavimo įranga,
6,0475 ha žieminių šiltnamių įrengimo
darbai, 6MW biokuro katilinės statybos ir
įrengimo darbai, autokrautuvai (2 vnt.),
transporto priemonė su klimato sistema,
nuotekų valymo įrenginių įrengimo darbai,
paruošiamieji žemės darbai, projektavimo
paslaugos, purkštuvas, svarstyklės (13 vnt.),
traktorius, vandens gręžinio įrengimo
darbai, vežimėliai (30 vnt.), šaldytuvas.
Įgyvendinus projektą padidėjo ūkio
gyvybingumas,
pajamos,

konkurencingumas, įdiegtos inovatyvios
daržininkystės technologijos.
Įgyvendinus
projektą
planuotos
pardavimo pajamos 1 109 439,00 Eur,
pasiekta – 1 834 070,00 Eur.
Grynasis pelnas planuotas 52 489,00
Eur, pasiekta – 827 294,00 Eur.
Papildomai sukurta apie 100 darbo
vietų. Ūkis tapo didžiausiu darbdaviu
Anykščių rajone.

