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2022 m. birželio 10 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“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai 

plėtoti“, VPS priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, VPS priemonę „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių 

paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ ir VPS priemonę „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 

1.VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

1.1. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-16-2022 MB „GRIMM.LT“ 
„Informacinių technologijų 

verslo plėtra kaime“ 
100 38 000,00 

  Pritarti vietos 

projektui ir teikti 

tolesniam 

vertinimui 

 

1.2. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-4-2022 MB „Elekta“ „Lempų gamyba“ 90 38 000,00 

1.3. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-13-2022 UAB „Regvalda“ 
„Verslas draugiškas 

aplinkai“ 
83 21 804,15 

1.4. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-18-2022 UAB „Bačkonys“ 
“Maitinimo ir 

apgyvendinimo paslaugų 

verslo plėtra Bačkonyse” 
79 27 642,86 

2. VPS priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

2.1. KAIŠ-LEADER-6B-D-11-8-2022 Kaimų bendruomenė „Viltija“ 
„Komunalinis verslas 

Paparčiuose“ 
97 69 950,00   Pritarti vietos 

projektui ir teikti 

tolesniam 

vertinimui 

2.2. KAIŠ-LEADER-6B-DJ-11-5-2022 Vilūnų kaimo bendruomenė „Paslaugų plėtra“ 95 35 000,00 

2.3. KAIŠ-LEADER-6B-DJ-11-7-2022 Kaimo bendruomenė “Antakalnis” 
„Kaimo bendruomenės 

Antakalnis verslo plėtra“ 
90 49 665,47 

3. VPS priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

3.1. KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-9-2022 UAB „Plastic chips“ 

„UAB „Plastic Chips“ 

ekonominės veiklos plėtra 

kaimo vietovėje 

bendradarbiaujant su 

partneriais“ 

70 70 668,50 

  Pritarti vietos 

projektui ir teikti 

tolesniam 

vertinimui 



4. VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

4.1. KAIŠ-LEADER-6B-V-11-15-2022 Kaimų bendruomenė „Viltija“ 
„Skambantys vienuolyno 

sodai“ 
85 2 200,00 

  Pritarti vietos 

projektui ir teikti 

tolesniam 

vertinimui 

 

5. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas ir pavardė 
Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

balas 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

1.VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

1.1. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-10-2022 Daiva Degutienė “Sodyba kviečia” 79 29 754,67 

1.2. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-19-2022 MB „OXYGEN projektai“ 
“OXYGEN gamybos ir prekybos bazės 

atnaujinimas” 
75 26 496,64 

1.3. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-3-2022 MB “Medžio dizainas” 
“MB “Medžio dizainas” verslo 

plėtojimas” 
75 37 999,50 

1.4. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-1-2022 MB “Benopro” “MB “Benopro” verslo plėtojimas” 58 25 413,47 

1.5. KAIŠ-LEADER-6A-D-11-2-2022 UAB “Dangaus aruodas” 
“UAB “Dangaus aruodas” veiklos 

plėtojimas” 
58 33 469,25 

 
IŠ VISO:  

153 133,53 

2. VPS priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

2.1. KAIŠ-LEADER-6B-DJ-11-6-2022 Bačkonių bendruomenė “Elektroninės muzikos mokymai” 87 69 677,78 

 
IŠ VISO: 

69 677,78 

3. VPS priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 



 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Vytenis Tomkus 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Gedvilė Šavelienė 

 

 

3.1. KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-20-2022 UAB “Lietuviška Jautiena” 
“UAB “Lietuviška jautiena” mėsos 

gaminių gamybos proceso plėtra 

vykdant bendradarbiavimą” 
70 119 340,00 

3.2. KAIŠ-LEADER-1A-D-11-11-2022 UAB „Sveikas žirgas“ UAB „Sveikas žirgas“ veiklos plėtra 70 66 429,31 

3.3. KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-14-2022 MB „Leberta“ „Verslo pradžia: paslaugos“ 65 49 700.00 

3.4. KAIŠ-LEADER-1A-D-11-17-2022 MB „Kerdasa“ 
„Fasavimo ir pakavimo veikla 

Žiežmariuose“ 
40 42 350,00 

 
IŠ VISO: 

277 819,31 

4. VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

4.1. KAIŠ-LEADER-6B-V-11-12-2022 
Pravieniškės-I bendruomenės veiklos 

centras „Praviena“ 
“Etno Pravieniškės” 70 2 248,37 

 
IŠ VISO: 

2 248,37 

 
IŠ VISO: 

502 878,99__ 
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