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ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. GRUODŽIO 21 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 2 

Kaišiadorys 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono 

kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, atrankos. 

 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos 

projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 
Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 
VPS priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. 

KAIŠ-LEADER-6B-D-

6-7-2020 
Vilūnų kaimo 

bendruomenė 
„Vilūnų kaimo bendruomenės paslaugų 

centras“ 
100 70 000,00 Nukelti į kitą atrankos 

komiteto posėdį, kadangi 

nesusidaro dalyvaujančių 

kvorumas. 

2. 
KAIŠ-LEADER-6B-DI-

6-8-2020 
Asociacija 

Stabintiškių  

bendruomenė 

„Stabintiškių krautuvės kūrimas“ 85 70 000,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
3. KAIŠ-LEADER-6B- Kaimo „Socialinio darbo su pagyvenusiais ir 55 68 989,29 Pritarti vietos projektui ir 
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DS-6-6-2020 bendruomenė 

“Antakalnis“ 
neįgaliaisiais asmenimis veikla 

Kaišiadorių rajone” 
rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. 
KAIŠ-LEADER-6A-D-

6-3-2020 
UAB 

“Atokampis” 
„UAB Atokampis verslo plėtra” 88 25 661,16 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

2. 
KAIŠ-LEADER-6A-DI-

6-10-2020 
MB “3 liepos” „MB „3 liepos“ verslo plėtra“ 88 38 000,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 
Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas Sprendimas 

1 2 3 4 5 
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. 
KAIŠ-LEADER-6A-D-6-4-2020 UAB “Hausita” „UAB “Hausita”įrangos įsigijimas 

paslaugų teikimui“ 

Nepritarti vietos projektui ir pripažinti 

netinkamu vertinti, nes negalima skirti 

papildomų lėšų ar sudaryti rezervinį sąrašą dėl 

sąlygų, nurodytų Taisyklių 96.1 ir 96.2 

papunkčiuose. 

2. 
KAIŠ-LEADER-6A-D-6-9-2020 UAB “TOMALDRAS” „UAB “Tomaldras” gamybinės  bazės 

plėtra“ 
3. KAIŠ-LEADER-6A-D-6-2-2020 MB “VEIKĖJAS” „Paslaugų verslo plėtra kaimo vietovėje” 

4. 
KAIŠ-LEADER-6A-DJ-6-1-2020 UAB „A&R STYLE” „Žemės kasimo paslaugų teikimo 

vystymas“ 

5. 
KAIŠ-LEADER-6A-D-6-5-2020 MB “Elektros guru” „MB “Elektros guru” verslo paslaugų 

plėtra“ 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                       Vytenis Tomkus 

 

Posėdžio sekretorė                    Auksė Lebeckienė 
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