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ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. BIRŽELIO 11 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. birželio 11 d. Nr. 1 

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“ priemones „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, 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 „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 

1. 
KAIŠ-LEADER-6B-VJ-8-

3-2021 
Karčiupio kaimo 

bendruomenė „Marių 

krantas“  

„Lietuvos paukščiai – mūsų mažieji 

draugai” 
95 2 107,86  

Pritarti vietos projektui 

ir rekomenduojama 

pradėti kitą vertinimo 

etapą. 
2. 

KAIŠ-LEADER-6B-V-8-

11-2021 
Vilūnų kaimo bendruomenė „Bendruomenę suburianti tradicinė 

kraštiečių šventė Vilūnuose” 
90 5 000,00 

3. 
KAIŠ-LEADER-6B-VJ-8-

10-2021 
Kruonio kultūros centras „NEmėmė-kūrybinių iniciatyvų ir 

naujovių skatinimas Kruonio 

seniūnijoje” 

70 3 467,50 
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VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2 

1. 
KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

5-2021 
Kaišiadorių apylinkės 

seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

„Sporto aikštyno irengimas” 100 48 000,00 Pritarti vietos projektui 

ir rekomenduojama 

pradėti kitą vertinimo 

etapą. 
2. 

KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-

8-2021 
Žiežmarių bendruomenė  „Istorinio, sveikos gyvensenos ir gamtos 

takų įrengimas Žiežmarių mieste ir 

apylinkėse” 

100 34 434,40 

 

2. Pritarti, jog projekti yra tinkami teikti juos tolesniam tinkamumo vertinimui, įtraukiant projektus į rezervinių projektų sąrašą, kurio galiojimo laikas ne 

ilgesnis nei 6 mėn. nuo VVG valdymo organo pritarimo VVG siūlymui tokį sąrašą sudaryti, kaip numatyta VP administravimo taisyklių 96.3 papunktyje.: 
Eil. 

Nr. 
Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas Sprendimas 

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

1. 
KAIŠ-LEADER-6B-I-8-2-2021 Gudienos kaimo 

bendruomenė 
„Gudienos sporto aikštyno 

atnaujinimas” 

Pritarti, jog projektas yra tinkamas teikti jį 

tolesniam tinkamumo vertinimui, įtraukiant 

projektą į rezervinių projektų sąrašą, kurio 

galiojimo laikas ne ilgesnis nei 6 mėn. nuo 

VVG valdymo organo pritarimo VVG siūlymui 

tokį sąrašą sudaryti, kaip numatyta VP 

administravimo taisyklių 96.3 papunktyje. 

2. KAIŠ-LEADER-6B-I-8-9-2021 Darsūniškio bendruomenė „Darsūno namų aplinkos sutvarkymas” 

3. 
KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-7-2021 Stasiūnų bendruomenė „Tęstinis sporto aikštyno 

modernizavimas Stasiūnuose” 

4. 
KAIŠ-LEADER-6B-JI-8-1-2021 Kaišiadorių r. Žiežmariai 

mokykla-darželis 

“Vaikystės dvaras” 

„Sportas-sparnai ateičiai” 

5. 
KAIŠ-LEADER-6B-I-8-4-2021 Kaišiadorių Antakalnio 

bendruomenė 
„Būk sveikas, kaimyne!” 

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

įrangos atnaujinimas. I etapas” 

7. 
KAIŠ-LEADER-6B-K-8-12-2021 Žaslių kultūros centras „Infrastruktūros gerinimas Žaslių 

miestelyje” 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                       Vytenis Tomkus 

 

 

Posėdžio sekretorė                  Jurgita Navickienė 
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