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Geležinkelio sostinė virsta medienos perdirbimo centru
Skaičiai ir faktai apie
UAB „Juodeliai“
● 48,4 mln. – tiek litų apyvartą per metus bendrovė pasiekė praėjusiais metais;
● 87 000 – tiek kubinių metrų produkcijos (arba 200 sunkvežimių daugiau nei 2012 m.)
buvo pagaminta pernai;
● išplėstas partnerių, teikiančių transporto paslaugas,
skaičius Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje ir Baltarusijoje;

Buvęs rajono meras Antanas Čepononis džiaugiasi, kad pavyko į Radviliškį prisivilioti stambius verslininkus, nes naujoji medžio apdirbimo gamykla – tai naujos
darbo vietos rajono žmonėms. „Gerai, kad tada, kai rajone kūrėme Pramonės parką,
turėjome pakankamai ryžto ir nepaklausėme kritikų, kurie kalbėjo, esą iš Pramonės
parko rajonui nebus jokios naudos ir verslas jame nesikurs. Dabar, kai visa Pramonės parko teritorija jau užimta ir stovi gamyklos pastatai, galima drąsiai pasakyti,
kad mūsų sprendimas buvo teisingas“, - džiaugiasi A. Čepononis.
Atkelta iš 1 p.

Išgirdęs tokį „Radviliškio naujienų“ klausimą, UAB „Juodeliai“
generalinis direktorius Andrius
Zimnickas šypsosi. Ir trumpai atsako: „Todėl, kad šiame rajone geriausia vietos valdžia“.
Pasak jo, investuojantiems
verslininkams kur kas svarbesnis
supratimas ir vietos valdžios pagalba įgyvendinant įvairius projektus, o ne pigi darbo jėga. Nes
iš esmės norinčiųjų dirbti galima
rasti visur, o geranoriško, teigiamo požiūrio į verslą, deja, daug
kur stinga.
„Iš pradžių dairėmės Šiauliuose, tačiau būtent tokio požiūrio
šiame rajone pristigo. Tuomet
labai atsitiktinai susitikome su
buvusiu Radviliškio rajono savivaldybės meru Antanu Čepononiu
ir praktiškai po pirmojo pokalbio
nebeturėjome abejonių, kur vystyti naują medienos apdirbimo
cecho projektą. Neturime jų ir iki
šiol“, - teigė UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius.
Pirmas toks modernus cechas
Baltijos šalyse ir Lenkijoje
Beje, UAB „Juodeliai“ – ne tik
viena iš didžiausių Baltijos šalyse
medinių padėklų gamintojų, bet
ir bendrovė, kuri vysto nemažai
projektų pasinaudodama Europos
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų
parama. Naujasis medienos apdirbimo cechas Radviliškyje – irgi
vienas iš tokių projektų. Bendra
projekto vertė – 28 milijonai litų,

iš jų tik 4 milijonus litų sudaro ES
struktūrinių fondų lėšos. Visa kita
– bendrovės indėlis.
Bendrovė neslepia, kad projekto ėmėsi todėl, kad buvo poreikis
vykdyti gamybinę plėtrą, sukuriant modernią medienos apdirbimo gamybinę infrastruktūrą. Nes
šiuo metu ji pilnai išnaudoja visus
turimus gamybinius pajėgumus ir
negali patenkinti visų klientų poreikių.
Naujasis medienos apdirbimo
cechas Radviliškyje – pirmasis
toks Balstijos regione ir Lenkijoje, nes turi visiškai kompiuterizuotą medienos apdirbimo infrastruktūrą. Ją diegė šios srities
ekspertai iš Vokietijos.
Pasak A. Zimnicko, projektas
kol kas vyksta itin sklandžiai, tad
naujasis cechas duris atvers jau
pirmoje vasario pusėje.

„Naujasis cechas netrukus atvers duris, o mums belieka tik netrukdyti – nesudaryti
jokių biurokratinių kliūčių, kad verslas veiktų, o investicijos didėtų. Būtent taip dirbo buvęs rajono meras Antanas Čepononis, o jo politiką tęsia naujasis meras Darius
Brazys ir visa mūsų komanda“, - šypsosi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.
Rimanto PETRIKO nuotr.

žmonėms? Tiesiogiai - beveik
100 naujų darbo vietų, netiesiogiai – kita ekonominė nauda, kurią miestas akivaizdžiai pajus, kai
į cechą atvykstantiems medienos
padėklų užsakovams prireiks
maisto, nakvynės ir visų kitų paslaugų.
Taigi, rajonas šalies mastu
taps konkurencingesnis – bū-

tent šioje vietoje bus daromas
poveikis tokioms ekonominėms
vertėms kaip Lietuvos bendrasis
vidaus produktas, šalies eksporto
apimtys, konkurencingumas ne
tik nacionalinėje, bet ir pasaulio
rinkose.
O jei klestės Radviliškis – klestės ir Lietuva. Ar kas galėtų su tuo
nesutikti?

● išplėtotas bendradarbiavimas su partneriais Kinijoje,
Indijoje, Pietų Korėjoje;
● laimėtas verslo apdovanojimas „Gazelė 2012“.
Šiais metais planuojama
pasiekti:
● 90 mln. litų apyvartą;
● pagaminti 160 000 kubinių metrų produkcijos;
● išplėsti kolektyvą iki 310
darbuotojų;
● sustiprinti pardavimo pozicijas Tolimuosiuose Rytuose
ir kt.

Klestės Radviliškis – klestės ir
Lietuva
Rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos
Margaitienės teigimu, galima tik
pasidžiaugti, kad į rajoną pavyko
pritraukti tokį stambų investuotoją. „Takai praminti, naujasis
cechas netrukus atvers duris, o
mums belieka tik netrukdyti –
nesudaryti jokių biurokratinių
kliūčių, kad verslas veiktų, o investicijos didėtų. Būtent taip dirbo buvęs rajono meras Antanas
Čepononis, o jo politiką tęsia naujasis meras Darius Brazys ir visa
mūsų komanda“, - teigė ji.
Kas iš to Radviliškiui ir jo

Gerbiami žemdirbiai ir smulkaus verslo atstovai – dirbame, kad
Jums būtų lengviau!
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 2013 m. šventė savo veiklos dvidešimtmetį. Per tuos metus
kurdama ir puoselėdama tvirtus ryšius su ūkininkais tapo savo srities lydere, kuri savo veiklą vykdo visoje
šalyje – 47 rajonuose bei savivaldybėse.
Per 20 metų sukaupta patirtis leidžia profesionaliai teikti paslaugas: ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, aplinkosaugos, miškininkystės, gyvulininkystės, gyvūnų gerovės, maisto saugos,
inžinerijos, darbuotojų, saugos ir sveikatos ir kitose klientams svarbiose srityse.
Norime priminti, kad besiruošiantieji pasinaudoti ES parama 2014-2020 m. laikotarpiui turi suskubti jau
dabar – Jūsų ūkio apskaita turi būti vedama nepriekaištingai, todėl rekomenduojame naudotis mūsų ūkio
apskaitos konsultantų paslaugomis.
Profesionalias konsultacijas Jūsų rajone suteiks:
LŽŪKT Radviliškio r. biuro konsultantai adresu: Gedimino g. 8, Radviliškis, tel. (8 422) 53 212,
53 783.
Naujasis medienos apdirbimo cechas Radviliškyje kainavo 28 milijonus litų.
Juozo GINKAUS nuotr.

KVIEČIAME PASIRAŠYTI KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTĮ 2014 METAMS!

