
2022 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. BR1-170 

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 

16 priedas 

 

ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2022-12-02 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 II prioritetas „Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant 

kitų subjektų veiklą, skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą“. Skelbiamas 

kvietimas siekia prisidėti prie prioriteto 1A  „Inovacijų skatinimas, 

bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse“ ir 6A „Veiklos 

įvairinimu, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo 

lengvinimas“.  

Kvietime numatyta priemonė: 

„Mažų ūkio konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų 

pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ LEADER-19.2-SAVA-8 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur 64 000,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2022 m. spalio 1d. 00:00 iki 2022 m. lapkričio 30 d. 24:00 

Kvietimas Nr. 12 
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas  

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

 

Atsakingas asmuo 

(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)          _______________                                             Gedvilė Šavelienė 
   (Parašas)                                                                                      (Vardas, pavardė) 

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 II prioriteto priemonė „Mažų ūkio konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos 

rinkas“ kodas „ LEADER-19.2-SAVA-8“ 

1.1. KAIŠ-LEADER-3A-D-12-1-2022 Mindaugas Cikanavičius „Ūkio tvarumas“ 60 

1.2. KAIŠ-LEADER-3A-D-12-2-2022 Gediminas Pašvenskas 
„Gedimino Pašvensko ūkio 

konkurencingumo didinimas“ 
40 


