
 

ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VIETOS PROJEKTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO REZULTATŲ SĄRAŠAI 

Kvietimas Nr. 3 

2018-11-22 

Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Atrankos 

balai 

 

 

Pavadinimas / vardas, 

pavardė  

Registracijos 

kodas / asmens 

kodas ir ūkio 

registracijos Nr.  

1 2 3 4 5 6 

1. VPS priemonė „ Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“, (kodas LEADER-19.2-7.2) 

1.1. Rumšiškių bendruomenės 

veiklos centras „Kokalnis“ 

*****8898 KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 „Rumšiškių miestelio aktyvaus 

laisvalaikio parkas – vaikų žaidimo 

aikštelė“ 

100 

1.2. Asociacija Beloniškių 

bendruomenė 

*****1940 KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4-2018 „Sporto aikštelės įrengimas ir 

pritaikymas Beloniškių kaimo 

bendruomenės poreikiams“ 

100 

1.3 Stasiūnų bendruomenė *****2430 KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018 „Sporto aikštyno atnaujinimas 

Stasiūnuose“ 

100 

2. VPS priemonė „ Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą, kraštovaizdį“, (kodas LEADER-19.2-7.6) 

2.1. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

*****3916 KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018 „Žiežmarių sinagogos pritaikymas 

turizmo ir kultūrinei veiklai“ 

100 

2.2. Kaimų bendruomenė 

„Viltija“ 

*****9872 KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 „Paparčių dominikonų vienuolyno 

statinių tvarkyba“ 

60 

3. VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

3.1 Rumšiškių bendruomenės 

veiklos centras „Kokalnis“ 

*****8898 KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 „Rumšiškių miestelio istorijos iš 

Kauno marių dugno“ 

85 
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3.2 Pravieniškės-I 

bendruomenės veiklos 

centras „Praviena“ 

*****9040 KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 „Akimirkos stebuklas“ 85 

3.3 Anglininkų bendruomenė *****4644 KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 „Sugrįžkim į gimtą kraštą“ 70 

3.4 Asociacija Paparčių krašto 

bendruomenė 

*****8462 KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-10-2018 Metinis renginių ciklas „Švenčių 

ratas mus augina“ 

60 

3.5 Asociacija Žiežmarių 

bendruomenė 

*****8464 KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 „Napoleono lobis“ 70 

3.6 Kaimų bendruomenė 

„Viltija“ 

*****9872 KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 „Kur gimėm, kur augom“ 60 

 

Vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas Paraiškos atpažinties (registracijos) 

kodas  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Atrankos 

balai 

 

 

Pavadinimas / vardas, 

pavardė  

Registracijos 

kodas / asmens 

kodas ir ūkio 

registracijos Nr.  

1 2 3 4 5 6 

4. VPS priemonė „ Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“, (kodas LEADER-19.2-7.2) 

1.1 Žiežmarių miesto 

bendruomenė 

*****8406 KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9-2018 „Žiežmarių tvenkinio sutvarkymas 

ir parko įrengimas“ 

30 

 

Asociacijos pirmininkė              Janina Augustinavičienė 


