
 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. SAUSIO 16 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. sausio 16 d. Nr. PAK-5 

Kėdainiai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“: 

1) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2); 

2) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį” (kodas LEADER-19.2-7.6); 

3) priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4); 

4) priemonę „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-5) 

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 Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 
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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 I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas  LEADER-19.2-7.2. 

1.1. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-1-2018 

Visuomeninė organizacija 

„Beinaičių bendruomenės 

centras“ 

„Pasivaikščiojimo takų 

įrengimas parke prie Beinaičių 

bendruomenės centro“ 

90 14.607,50 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

1.2. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-2-2018 

Asociacija Langakių 

bendruomenės centras 

„Langakių bendruomenės 

laisvalaikio užimtumo ir 

kultūrinės veiklos plėtra“ 

90 22.824,23 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

1.3. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-5-2018 

Sirutiškio bendruomenės centras „Patrauklios gyvenamosios 

aplinkos Sirutiškio kaime 

kūrimas“ 

100 13.212,00 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

1.4. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-7-2018 

Asociacija Angirių bendruomenė „Angirių bendruomenės 

pastato statyba Angirių kaime“ 

90 22.904,00 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

1.5. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-9-2018 

Ažytėnų bendruomenės centras „Sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė“ 

90 22.823,05 

 

Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

1.6. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-12-2018 

Asociacija „Kaplių 

bendruomenė“ 

„Kaplių sporto aikštyno 

pritaikymas gyventojų 

aktyviam poilsiui ir 

sveikatinimui“ 

90 3.590,78 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 
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VPS I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  

veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, kodas  LEADER-19.2-7.6. 

2.1. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-3-2018 

Kampų bendruomenės centras „Teminio kaimo įkūrimas 

Kampų kaime“ 

80 38.009,60 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

2.2. KĖDA-

LEADER-6B-

I-5-4-2018 

Pagirių bendruomenės centras „Pagirių miestelio istorinės 

aikštės atnaujinimas“ 

90 38.002,56 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

VPS II prioriteto priemonė  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 

3.1. KĖDA-

LEADER-6B-

J-K-5-6-2018 

Visuomeninė organizacija 

Kalnaberžės bendruomenė 

„Ir kasdien regiu tą kaimą...“ 90 9.634,08 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

3.2. KĖDA-

LEADER-6B-

J-K-5-11-2018 

Miegėnų bendruomenės centras „Lai tradicijos veža“ 100 6.955,41 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

3.3. KĖDA-

LEADER-6B-

J-K-5-14-2018 

Šėtos bendruomenės centras „Šėtos bendruomenės centro 

kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas bei žinių perdavimo 

skatinimas“ 

80 7.827,10 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

VPS II prioriteto priemonė  „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų 

diegimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 

4.1. KĖDA-

LEADER-5C-

I-5-8-2018 

Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija 

„Energetinį efektyvumą 

didinančių priemonių diegimas 

Krakių kultūros centre“ 

80 29.302,32 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

4.2. KĖDA-

LEADER-5C-

I-5-10-2018 

Asociacija Surviliškio 

bendruomenė 

„Kėdainių kultūros centro 

Surviliškio skyriaus pastato 

energetinio efektyvumo 

didinimas“ 

80 21.130,16 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 
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4.3. KĖDA-

LEADER-5C-

I-5-13-2018 

Kunionių bendruomenės centras „Perdangos po vėdinama 

šlaitinio stogo pastoge 

šiltinimas ir kondicionierių 

įrengimas Kunionių 

bendruomenės centro 

namuose“ 

60 28.642,04 Pritarta ir rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkė       Aušra Vaidotienė 

 

Posėdžio sekretorė        Kristina Kulbienė 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

 

Marius Augustinavičius ______________________ 

 

 

Virginija Cukanovienė ______________________ 

 

 

Gytis Gaubys ______________________ 

 

 

Aušra Gustaitė ______________________ 

 

Jūratė Jodeikienė ______________________ 

 

 

Elena Purauskienė ______________________ 

 

 

Šarūnas Šiušė ______________________ 

 

 

Vygantas Vanagas ______________________ 

 


