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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 

19 priedas 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

        

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2021-04-21 Nr. 11 
               

Kėdainiai 

  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 

2015-2023 m.“, Nr.42VS-KK-15-1-06669-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys 1.VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-

19.2-4.2) pagrindinis tikslas - sukurti prielaidas naujų darbo vietų kūrimui ir 

teritorijos konkurencingumo didinimui, skatinant žemės ūkio produktų perdirbimą  

ir rinkodarą. Šia priemone taip pat siekiama skatinti inovacijų diegimą. Remiamos 

veiklos: infrastruktūros ir/arba įrangos, reikalingos pirminių žemės ūkio produktų 

apdorojimui (rūšiavimas, apdirbimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui 

rinkai, sukūrimas ir/arba įsigijimas. Parama teikiama Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams (išskyrus žuvininkystės ir 

akvakultūros produktus), perdirbti, rinkodarai ir (arba) plėtrai. Galutinis produktas 

gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau 

skirtas maistui ir (arba) pašarams. 

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

2.VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pagrindinis tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių 
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svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų 

sklaidai ir išsaugojimui. Parama teikiama: įvairių renginių, stovyklų, mugių, 

edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimui ir 

vykdymui, informacijos apie etninę kultūrą kaupimui ir sklaidai, leidybai (tiek 

popieriniame, tiek ir elektroniniame formate).  

Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma - 187 786,00 Eur (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 0 

ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Iš jų: 

1.VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-

19.2-4.2) - 127 786,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai septyni 

šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai); 

2. VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-4) - 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų ir 0 ct). 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2021 m. vasario 18 d. iki 2021 m. kovo 31d. 

Kvietimas Nr. 11  
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (Lentelėje pateikiami bendri duomenys apie vietos projektų 

paraiškas, kurioms rekomenduojama skirti paramą, įskaitant paraiškas, patekusias į pirmąjį / antrąjį preliminarų paraiškų prioritetinį sąrašą, jei tokie buvo sudaryti. Informacija 

lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal skirtą kokybės 

balą, mažėjančia tvarka.) 

3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų pirmasis preliminarus prioritetinis 

sąrašas. Pildoma tuo atveju, jeigu VP paraiškų atrankos vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių VII skyriaus „Vietos projektų paraiškų vertinimas“ 

nuostatomis, buvo sudarytas vietos projektų pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Jeigu pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. 

Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal 

pereinamąjį balą, mažėjančia tvarka.) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP paraiškos 

registravimo metu suteiktas VP atpažinties 

kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją (jei pareiškėjas – juridinis 

asmuo) arba vardas ir pavardė 
(jei pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto pavadinimas.) 

 

Kokybės įvertinimas, 

balais 
(Nurodomas kokybės 

įvertinimas, balais.) 

1 2 3 4 5 

1. VPS I prioriteto priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir 

(arba) plėtrai“, kodas „LEADER-19.2-4.2“ 

1.1. KĖDA-LEADER-3A-D-11-5-2021 MB „Sodyba pas bitininką“ Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių 

kaime 

93 

1.2. KĖDA-LEADER-3A-D-11-7-2021 UAB „Įvairios sultys“ „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“ 70 

1.3. KĖDA- LEADER-3A-D-11-4-2021 Ilona Jačunskienė „Ūkininkės I. Jačunskienės 

perdirbamosios gamybos įkūrimas“ 

65 

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

2.1. KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-1-

2021 

Asociacija Surviliškio 

bendruomenė 

„Tėviškės man niekas nepakeis“ 100 

2.2. KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-2-

2021 

Lančiūnavos bendruomenės 

centras 

„Lančiūnava vakar ir šiandien“ 100 

2.3 KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-6-

2021 

Visuomeninė organizacija 

„Beinaičių bendruomenės centras“ 

„Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas Beinaičių kaime“ 

100 

2.4. KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-3-

2021 

Asociacija „Beržų bendruomenė“ „Beržų bendruomenės kultūros 

savitumo horizontais“ 

90 
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Pildoma tuo 

atveju, jeigu VP paraiškų vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu, buvo sudarytas preliminarus vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas. 

Jeigu antrasis prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos 

projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia aukščiausią vietą pagal VP administravimo taisyklių 95.3 papunktyje nurodytus antrinius prioritetinius kriterijus, 

mažėjančia tvarka.) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 
arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(Nurodomas vietos 

projekto pavadinimas.) 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis balas 
(Nurodomas  

vadovaujantis VP 

administravimo taisyklių 

95.1–95.2 papunkčiais 

nustatytas pereinamasis 

pridėtinės vertės (kokybės) 

balas, sudarant pirmąjį 

preliminarų VP prioritetinį 

sąrašą.) 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas

, balais 
(Nurodomas  

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais.) 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

1.1.       

1.n.       

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

2.1.       

2.n.       

n...       

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   

(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 

arba vardas ir pavardė (jei 
pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto 

pavadinimas.) 

 

Atitiktis antriniams 

prioritetiniams 

kriterijams (Nurodoma, 

kokius VP administravimo 

taisyklių 95.3.1–95.3.11 

papunkčių antrinius 

prioritetinius kriterijus 

atitinka VP (nurodomas 

konkretus papunktis ir 

kriterijus (trumpai).) 

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 
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5. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė (Lentelėje pateikiami duomenys apie tinkamas vietos projektų paraiškas, 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu surinkusias ne mažiau kaip 40 balų, tačiau joms neužteko kvietimo biudžeto lėšų, todėl jos yra įrašytos į rezervinių vietos projektų 

sąrašą. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą 

pagal skirtą kokybės balą, mažėjančia tvarka. Jei tokių paraiškų nėra, ši lentelė nepildoma.). 

 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

1.1.      

1.n.      

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

2.1.      

2.n.      

n...      

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   

(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 

arba vardas ir pavardė (jei 
pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto 

pavadinimas) 

 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 
(Nurodomas vertinimo 

metu VP suteiktas 

pridėtinės vertės 

(kokybės) balas) 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos suma, 

Eur 
(Nurodoma 

pareiškėjo prašoma 

paramos suma, Eur 

(nurodoma su ar be 

PVM) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 
1.1.      

1.n.      

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 
2.1.      

2.n.      

n...      
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6. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo etapo, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.) 

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas                                                                                                                      Aušra Vaidotienė 

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                             __________________________ 
                                                                                                                       (Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė) 

 

Atsakingas asmuo                                                                                                                                          Aušra Vaidotienė 

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

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

 

Vietos projekto paraiškos 

registracijos data 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 
arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto paraiškos vertintojų 

komentarai 
(Aiškiai ir glaustai nurodomi motyvai, kodėl vietos 

projektas buvo pripažintas netinkamu finansuoti / 

atmestas. Informacija imama iš vietos projektų 

paraiškų vertinimo ataskaitų) 

1 2 3 4 5 

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape (Išvardijamos vietos 

projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškos vertinimo metu, nes atliekant vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą nesurinko mažiausio privalomo surinkti 

balų skaičiaus (surinko mažiau kaip 40 balų).) 

1.     

2.     

n...     

Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų (Išvardijamos vietos projektų 

paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete neliko paramos lėšų.) 

1.     

2.     

n...     


