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2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 

19 priedas 

 

ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2021-06-03 Nr. 1 
              (data) 

Kaišiadorys 
(vieta) 

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir 

numeris 

„Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“, kodas 42VS-KK-

15-1-06751 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos 

veiklos sritys 

I prioritetas „Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę, 

socialinę, kultūrinę veiklą, remiant viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą“. Skelbiamas kvietimas 

siekia prisidėti prie prioriteto 6B „Vietinės plėtros kaimo vietovėse skatinimas“. Kvietime numatytos 

priemonės: 

• „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ tikslas: gerinti gyvenimo kokybę 

kaimo vietovėse, kuriant prielaidas jų gyventojų gerovei didinti. 

• „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ tikslas: skatinti verslumą ir užimtumą, sudarant 

galimybes kaimo bendruomenėms ir jų nariams organizuoti komunalinių paslaugų verslus, diegti 

alternatyvios energijos šaltinius, populiarinti esamas ir kurti naujas vietos paslaugas, vykdyti 

edukacines programas. 

II prioritetas „Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant kitų subjektų veiklą, 

skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą“. Skelbiamas kvietimas siekia prisidėti prie prioritetų: 6A 

„Perėjimas iš žemės ūkio veiklos, įkuriant mažas įmones ir darbo vietų sukūrimas“, 3A „Geresnis pirminės 

žemės ūkio produkcijos gamintojų į maisto grandinę integravimas“ ir 1A „Inovacijų ir žinių bazės kaimo 

vietovėse skatinimas“. Kvietime numatytos priemonės: 

• „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant 

vietos rinkas“ tikslas: užtikrinti mažų ūkių konkurencingumo augimą, didinant jų gaminamų žemės 

ūkio produktų pridėtinę vertę ir skatinant juos integruotis į maisto tiekimo grandinę. 
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• „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės 

ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ tikslas: skatinti prie 

vietos ekonomikos augimo prisidedantį kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimą. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 

289 875,87 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir 

kvietimo Nr. 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. gegužės 14 d. 

Kvietimas Nr. 8 

 

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė 

 

3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

 

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis VĮ 

Registrų centro Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją arba vardas ir 

pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Kokybės 

įvertinimas, 

balais 

 

1 2 3 4 5 
1. VPS 1 prioriteto priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2 

1.1. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-2-2021 Gudienos kaimo bendruomenė „Gudienos sporto aikštyno atnaujinimas” 100 

1.2. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-5-2021 Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

„Sporto aikštyno irengimas” 100 

1.3 KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-8-2021 Žiežmarių bendruomenė  „Istorinio, sveikos gyvensenos ir gamtos takų 

įrengimas Žiežmarių mieste ir apylinkėse” 

100 

2. VPS 1 prioriteto priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 

2.1. KAIŠ-LEADER-6B-VJ-8-3-2021 Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių 

krantas“  

„Lietuvos paukščiai – mūsų mažieji 

draugai” 

95 

2.2. KAIŠ-LEADER-6B-V-8-11-2021 Vilūnų kaimo bendruomenė „Bendruomenę suburianti tradicinė 

kraštiečių šventė Vilūnuose” 

90 

2.3. KAIŠ-LEADER-6B-VJ-8-10-2021 Kruonio kultūros centras „NEmėmė-kūrybinių iniciatyvų ir naujovių 

skatinimas Kruonio seniūnijoje” 

70 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

 

Pareiškėjo pavadinimas, ati-

tinkantis VĮ Registrų centro Ju-

ridinių asmenų registre esančią 

informaciją   arba vardas ir 

pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis 

balas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas  

1. VPS 1 prioriteto priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2 

1.1. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-2-

2021 

Gudienos kaimo bendruomenė „Gudienos sporto aikštyno 

atnaujinimas” 

100 100 Taip  

1.2. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

5-2021 

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos 

kaimų bendruomenė 

„Sporto aikštyno irengimas” 100 100 Taip  

1.3 KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

8-2021 

Žiežmarių bendruomenė  „Istorinio, sveikos gyvensenos ir 

gamtos takų įrengimas Žiežmarių 

mieste ir apylinkėse” 

100 100 Taip  

1.4. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-9-

2021 

Darsūniškio bendruomenė „Darsūno namų aplinkos 

sutvarkymas” 

100 90 Ne 

1.5. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

7-2021 

Stasiūnų bendruomenė „Tęstinis sporto aikštyno 

modernizavimas Stasiūnuose” 

100 80 Ne 

1.6. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

1-2021 

Kaišiadorių r. Žiežmariai 

mokykla-darželis “Vaikystės 

dvaras” 

„Sportas-sparnai ateičiai” 100 75 Ne 

1.7. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-4-

2021 

Kaišiadorių Antakalnio 

bendruomenė 

„Būk sveikas, kaimyne!” 100 65 Ne 

1.8. KAIŠ-LEADER-6B-K-8-

6-2021 

Rumšiškių kultūros centras „Garsas. Rumšiškių kultūros centro 

salės įrangos atnaujinimas. I 

etapas” 

100 50 Ne 

1.9. KAIŠ-LEADER-6B-K-8-

12-2021 

Žaslių kultūros centras „Infrastruktūros gerinimas Žaslių 

miestelyje” 

100 40 Ne  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją   arba vardas ir 

pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Atitiktis 

antriniams 

prioritetiniams 

kriterijams 

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 
1. VPS 1 prioriteto priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2 

1.1. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-5-2021 Kaišiadorių apylinkės seniūnijos 

kaimų bendruomenė 

„Sporto aikštyno irengimas” 95.3.3. taip 

95.3.6. negavęs 

Taip 

1.2. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-8-2021 Žiežmarių bendruomenė  „Istorinio, sveikos gyvensenos ir 

gamtos takų įrengimas Žiežmarių 

mieste ir apylinkėse” 

95.3.3. taip 

95.3.6. gavęs 

 

Taip  
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5. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė  

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas  

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                       Janina Augustinavičienė 
                                                                                                                       (Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė)  

Atsakingas asmuo 

(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)          _______________                                            Jurgita Navickienė 
   (Parašas)                                                                                      (Vardas, pavardė) 

1.3 KAIŠ-LEADER-6B-I-8-2-2021 Gudienos kaimo bendruomenė „Gudienos sporto aikštyno 

atnaujinimas” 

95.3.3. ne 

95.3.6. negavęs 

Ne  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis 

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   arba 

vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS 1 prioriteto priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2 

1.1. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-2-2021 Gudienos kaimo bendruomenė „Gudienos sporto aikštyno 

atnaujinimas” 

100 25 245,44 

1.2 KAIŠ-LEADER-6B-I-8-9-2021 Darsūniškio bendruomenė „Darsūno namų aplinkos sutvarkymas” 90 33 989,23 

1.3. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-7-2021 Stasiūnų bendruomenė „Tęstinis sporto aikštyno 

modernizavimas Stasiūnuose” 

80 42 406,15 

1.4. KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-1-2021 Kaišiadorių r. Žiežmariai mokykla-

darželis “Vaikystės dvaras” 

„Sportas-sparnai ateičiai” 75 47 122,24 

1.5. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-4-2021 Kaišiadorių Antakalnio 

bendruomenė 

„Būk sveikas, kaimyne!” 65 1 600,00 

1.6. KAIŠ-LEADER-6B-K-8-6-2021 Rumšiškių kultūros centras „Garsas. Rumšiškių kultūros centro 

salės įrangos atnaujinimas. I etapas” 

50 40 000.00 

1.7. KAIŠ-LEADER-6B-K-8-12-2021 Žaslių kultūros centras „Infrastruktūros gerinimas Žaslių 

miestelyje” 

40 48 400,00 


