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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 

3 priedas 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2019-04-08 iki 2019-05-31.  
Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

gavimo 

data 

Pareiškėjas Vietos projekto 

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 (jeigu 

ŽRVVG paraiška 

parengta pagal 

ŽVP priemonės 

paraiškos formą – 

nurodoma pagal 

toje paraiškoje 

pateiktą 

informaciją)) 

Prašoma paramos 

suma vietos projektui 

įgyvendinti, Eur 
(nurodoma pagal kaimo 

vietovių ar dvisektorės 

VVG VP paraiškos 2.6 

eilutę / ŽRVVG VP 

paraiškos 2.5 eilutę (jei 

paraiška parengta pagal 

ŽRVVG VP 

administravimo taisyklių 

1 priedo pavyzdinę 

formą, kitu atveju – 

pagal ŽVP priemonės 

paraiškoje pateiktus 

duomenis)) 

VPS 

priemonės / 

veiklos srities 

kodas 
(įrašomas VPS 

priemonės / 

veiklos srities, 

pagal kurią 

gauti vietos 

projektai, 

kodas) 
 

Vietos 

projekto 

rūšis ir 

porūšis 
(nurodoma 

pagal VP 

paraiškos 2.2 

eilutę)  

(ŽRVVG 

atveju šis 

stulpelis 

nepildomas 

ir turi būti 

pašalinamas) 

Pavadinimas (jei 

pareiškėjas juridinis 

asmuo) / vardas, 

pavardė (jei 

pareiškėjas fizinis 

asmuo) 

Registracijos 

kodas (pagal VĮ 

Registrų centro 

Juridinių asmenų 

registro duomenis) 
(jei pareiškėjas 

juridinis asmuo) / 
asmens kodas (jei 

pareiškėjas fizinis 

asmuo) ir ūkio 

registracijos Nr. 

bei asmens kodas 
(jeigu pareiškėjas 

ūkininkas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2019-05-30 UAB „Maisto 

arsenalas“ 

304228050 KĖDA-LEADER-

3A-D-7-1-2019 

„UAB „Maisto 

arsenalas“ 

perdirbamosios 

gamybos 

modernizavimas“ 

46 224,85 LEADER-

19.2-4.2 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

2. 2019-05-30 UAB Autoremonto 

centras 

305162393 KĖDA-LEADER-

6A-D-7-2-2019 

„Autoremonto 

centro steigimas“ 

45 247,30 LEADER-

19.2-6.4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 
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3. 2019-05-31 Sigita Linevienė 46608190088 KĖDA-LEADER-

6A-D-7-3-2019 

„Naminių gyvūnų 

priežiūros verslo 

Josvainiuose 

įkūrimas“ 

48 856,13 LEADER-

19.2-6.4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

4. 2019-05-31 IĮ „Kėdainių 

prekyba“ 

161653629 KĖDA-LEADER-

6A-D-7-4-2019 

„IĮ „Kėdainių 

prekyba“ verslo 

plėtra“ 

47 454,34 LEADER-

19.2-6.4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

5. 2019-05-31 Josvainių 

bendruomenės 

centras 

161666466 KĖDA-LEADER-

6B-J-K-7-5-2019 

„Atkelkim 

vartelius!” 

8 729,36 LEADER-

19.2-SAVA-4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

6. 2019-05-31 MB „Domija“ 305176959 KĖDA-LEADER-

6A-D-7-6-2019 

„Unikalių 

paslaugų plėtra 

Kėdainių rajone“ 

48 774,60 LEADER-

19.2-6.4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

7. 2019-05-31 Šarūnas 

Arbačauskis 

38903270818 KĖDA-LEADER-

3A-D-7-7-2019 

„Vaisių, daržovių 

džiovinimas 

Krakių 

seniūnijoje“ 

55 837,00 LEADER-

19.2-4.2 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

8. 2019-05-31 Visuomeninė 

organizacija 

„Truskavos 

bendruomenės 

centras“ 

300023913 KĖDA-LEADER-

6B-J-K-7-8-2019 

„Praeities atmintis 

– laiškas dabarčiai 

ir ateičiai“ 

7 869,11 LEADER-

19.2-SAVA-4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

9.  2019-05-31 Asociacija 

„Vainotiškių 

bendruomenė“ 

301611570 KĖDA-LEADER-

6B-J-K-7-9-2019 

„Vainotiškių 

bendruomenės 

etninės kultūros 

tradicijų 

puoselėjimas“ 

5 571,90 LEADER-

19.2-SAVA-4 

paprastas 

kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas 

 

  


