
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 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2023-02-23 Nr. 15 

                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 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys: 

Vietos plėtros strategijos I prioriteto priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) tikslas, 

remiamos veiklos sritys: 

Didinti VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti, sukuriant patrauklią 

gyvenamąją aplinką ir panaudojant vietinius gamtos bei kultūros paveldo išteklius. 

Bendruomeninio / socialinio verslo iniciatyvų skatinimo veikloms organizuoti bei vykdyti, verslo 

aplinkos kūrimui ir tvarkymui, didinant sukuriamos ir/ar tvarkomos infrastruktūros 

funkcionalumą, mažos apimties infrastruktūrai sukurti ir (arba) esamai pritaikyti, skirtai 

laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinėms veikloms, įsigyti techniką, įrangą ir kitas būtinas 

priemones socialinio / bendruomeninio verslo iniciatyvoms įgyvendinti. 

Vietos plėtros strategijos I prioriteto priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir 

(arba) plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) tikslas, 

remiamos veiklos sritys: 

Didinti konkurencingumą, skatinti užimtumą, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas, 

užtikrinti paslaugų bei ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas. 

Infrastruktūros/įrangos reikalingos ekonominei veiklai/naujai veiklos rūšiai pradėti arba naujam 

produktui/paslaugai gaminti, teikti, sukūrimas/įsigijimas ir plėtra. Investicijos yra tiesiogiai 

susijusios su darbo vietų kūrimu. 
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Vietos plėtros strategijos II prioriteto 

priemonės „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-4) tikslas, 

remiamos veiklos sritys: 

Ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių 

svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų sklaidai ir 

išsaugojimui. 

Įvairių renginių, tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimui, kultūros ir meno, sporto kolektyvų 

veiklos skatinimui, 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) bei organizacijos materialinės bazės stiprinimui ir kt.  

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vietos projektams – 183 229 Eur. 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti ir (arba) plėtoti“ vietos projektams – 280 991 Eur (t. t. 19 708 Eur – EURI lėšos) 

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ vietos projektams – 45 204 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo 

laikotarpis ir kvietimo Nr. 

Nuo 2022 m. gruodžio 12 d. 15:00 val. iki 2023 m. sausio 31 d. 24:00 val. 

Kvietimas Nr. 15               
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  

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 I prioriteto priemonės  Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2)  

1.1. KĖDA-LEADER-6B-I-15-7-2023 Sirutiškio bendruomenės centras „Sirutiškio bendruomenės maisto 

laboratorija“ 

100 

1.2. KĖDA-LEADER-6B-I-15-13-2023 Tiskūnų bendruomenės centras „Tiskūnų bendruomenės verslo ir 

socialinių paslaugų centro teritorijos 

infrastruktūros sutvarkymas“ 

100 

1.3. KĖDA-LEADER-6B-I-15-17-2023 Asociacija „Trinus“ „Socialinio verslo plėtra: esamos 

aplinkos pritaikymas veikloms, 

skatinančioms bendrystę“ 

100 

1.4. KĖDA-LEADER-6B-I-15-18-2023 Nociūnų bendruomenės centras „Nociūnų seklyčia“ 100 

1.5. KĖDA-LEADER-6B-I-15-1-2023 Visuomeninė organizacija 

Kalnaberžės bendruomenė 

„Tegul skamba!” 90 

1.6. KĖDA-LEADER-6B-I-15-15-2023 Josvainių moterų klubas „Aušra“ „Socialinio verslo Josva HOUSE 

plėtra“ 

80 

2. VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“ 

(LEADER-19.2-6.4) 

2.1. KĖDA-LEADER-6A-D-15-3-2023 UAB „Timberis“ „Pastato statyba didinant gamybinius 

pajėgumus ir gamybinių atliekų 

perdirbimą“ 

85 

2.2. KĖDA-LEADER-6A-D-15-9-2023 Irma Kaselienė „Verslo „Baldai tavo šventei“ 

įkūrimas“ 

78 

2.3. KĖDA-LEADER-6A-D-15-11-2023 Paulius Kaselis „Atsinaujinančios energetikos 

panaudojimas paslaugų versle“ 

73 

2.4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-20-2023 UAB „Kenis“ „UAB Kenis verslo plėtra“ 73 
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

2.5. KĖDA-LEADER-6A-D-15-8-2023 Medas Kuprijanovas „Šiuolaikinių gaminių iš akmens verslo 

įkūrimas“ 

65 

2.6. KĖDA-LEADER-6A-D-15-14-2023 MB „Kinora“ „Naujo verslo steigimas ir plėtra“ 63 

2.7. KĖDA-LEADER-6A-D-15-10-2023 Rimutė Škudienė „Inovacijų taikymas maisto gamyboje 

„Tautvydo dvare“ 

55 

2.8. KĖDA-LEADER-6A-D-15-6-2023 MB „Poilsis Graikinėje“ „Poilsio ir rekreacijos verslo steigimas“ 43 

2.9. KĖDA-LEADER-6A-D-15-12-2023 MB „Toluka“ „Paslaugų verslo kūrimas ir plėtra“ 43 

2.10. KĖDA-LEADER-6A-D-15-16-2023 UAB „Baldvika“ „Įmonės plėtra ir investicija į naują 

įrangą“ 

40 

3. VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) 

3.1. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-2-2023 Pelėdnagių bendruomenės centras „Žmogui reikia žmogaus“ 100 

3.2. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-4-2023 Juodkaimių bendruomenės centras „Magiškos žolynų paslaptys“ 100 

3.3. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-19-2023 Pagirių bendruomenės centras „Dainų pynę Tau nupinsiu“ 100 

3.4. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-21-2023 Sangailų kaimo bendruomenė „Praeitis, dabartis ir ateitis – siekime 

visas kartas per tradicijas“ 

80 

3.5. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-5-2023 Kunionių bendruomenės centras „Sena naujai“ 70 

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 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis balas 
 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 
 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“ 

(LEADER-19.2-6.4) 

1.1. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

3-2023 

UAB „Timberis“ „Pastato statyba 

didinant gamybinius 

pajėgumus ir 

gamybinių atliekų 

perdirbimą“ 

65 85 taip 
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas – nepildomas. 

 

 

1.2. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

9-2023 

Irma Kaselienė „Verslo „Baldai tavo 

šventei“ įkūrimas“ 

65 78 taip 

1.3. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

11-2023 

Paulius Kaselis „Atsinaujinančios 

energetikos 

panaudojimas 

paslaugų versle“ 

65 73 taip 

1.4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

20-2023 

UAB „Kenis“ „UAB Kenis verslo 

plėtra“ 

65 73 taip 

1.5. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

8-2023 

Medas Kuprijanovas „Šiuolaikinių gaminių 

iš akmens verslo 

įkūrimas“ 

65 65 taip 

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) 

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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5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė  

 

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

vertinimo etapo, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
 

Pareiškėjo pavadinimas, 

arba vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 
 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 
 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos suma, 

Eur 
 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“ 

(LEADER-19.2-6.4) 

1.1. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

14-2023 

MB „Kinora“ „Naujo verslo steigimas ir 

plėtra“ 

63 48 858,00  

(be PVM) 

1.2. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

10-2023 

Rimutė Škudienė „Inovacijų taikymas maisto 

gamyboje „Tautvydo dvare“ 

55 46 925,01 

(be PVM) 

1.3. KĖDA-LEADER-6A-D-15-6-

2023 

MB „Poilsis Graikinėje“ „Poilsio ir rekreacijos verslo 

steigimas“ 

43 48 858,00 

(be PVM) 

1.4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

12-2023 

MB „Toluka“ „Paslaugų verslo kūrimas ir 

plėtra“ 

43 48 858,00 

(be PVM) 

1.5. KĖDA-LEADER-6A-D-15-

16-2023 

UAB „Baldvika“ „Įmonės plėtra ir investicija į 

naują įrangą“ 

40 27 685,00 

(be PVM) 

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.     
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Strategijos vykdytojo vadovas  

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                                          Aušra Vaidotienė 
                                                                                                                       (Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė)  

Atsakingas asmuo 

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

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...     


