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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 

14 priedas 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS 

Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2017-11-10 iki 2017-12-22.  
 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 
(jei pareiškėjas 

juridinis asmuo) 
/ vardas, 

pavardė (jei 

pareiškėjas 

fizinis asmuo) 

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 
(Nurodomas VPS 

vykdytojos VP 

paraiškos 

registravimo 

metu suteiktas VP 

atpažinties 

kodas.) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(Nurodoma pagal 

VP paraiškos 2.1 

eilutę.) 

Vietos 

projektui 

pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės 

balas 
(Duomenys iš 

vertintojo 

pridėtinės 

vertės (kokybės) 

vertinimo 

ataskaitos.) 

Vietos projekto 

preliminaraus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas  
(Nurodoma, ar 

įvertinta teigiamai 

ar neigiamai.) 

 

Vietos 

projekto 

vertinimo 

metu nustatyta 

preliminari 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų / 

paramos suma 

(Eur) 

(Duomenys iš 

vertintojo 

preliminaraus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

ataskaitos.) 

Vietos 

projekte 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų 

skaičius 

(vnt.) 
(Duomenys iš 

VP paraiškos) 

 

Įnašo natūra 

(nekilnojamuoju 

turtu / 

savanoriškais 

darbais) buvimo 

faktas vietos 

projekte 

(taip/ne) 
(Duomenys iš VP 

paraiškos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. VPS priemonės veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.2  

1.1. UAB 

„Įvairios 

sultys“ 

KĖDA-

LEADER-3A-

D-1-4 

„Sulčių spaudyklos 

statyba ir 

modernizavimas 

Josvainių 

miestelyje“ 

93 teigiamas 79.188,20 / 

55.431,74 

2 ne 

Iš viso: 79.188,20 / 

55.431,74 

- - 
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2. VPS priemonės veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4 

2.1. Kęstutis 

Bertulis 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-1-1 

„Paslaugų 

žemės ūkiui 

teikimas“ 

65 teigiamas 69.770,50 / 

48.839,35 

1,1 ne 

2.2. Stanislava 

Gaubienė 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-1-2 

„Pramogų ir 

poilsio parkas 

„Adomaitynė“ 

93 teigiamas 69.431,64 / 

48.602,15 

2 ne 

2.3. UAB 

„Timberis“ 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-1-3 

„Kapitalinis 

pastatų 

remontas 

didinant 

gamybinius 

pajėgumus ir 

gamybinių 

atliekų 

perdirbimas“ 

95 teigiamas 95.350,93 / 

47.675,46 

3 ne 

Iš viso: 234.553,07 / 

145.116,96 

- - 

 


