
KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2023 M. KOVO 6 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2023 m.  kovo 6 d. Nr. PAK-15 

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 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) atrankos. 

2. Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) atrankos. 

3. Priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) 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: 

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 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“  
(LEADER-19.2-6.4) 

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

pajėgumus ir gamybinių atliekų 

perdirbimą“ 

85 48 000,00 
 

Pritarta ir 

rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo 

etapą 

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

įkūrimas“ 
78 48 853,00 

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

panaudojimas paslaugų versle“ 
73 48 857,87 

 



4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-20-2023 UAB „Kenis“ „UAB Kenis verslo plėtra“ 73 38 878,00 

5. 
KĖDA-LEADER-6A-D-15-8-2023 

Medas Kuprijanovas „Šiuolaikinių gaminių iš akmens 

verslo įkūrimas“ 
65 48 858,00 

 
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. KĖDA-LEADER-6B-I-15-7-2023 Sirutiškio 

bendruomenės centras 
„Sirutiškio bendruomenės maisto 

laboratorija“ 
100 24 999,95 

Pritarta ir 

rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo 

etapą 

2. KĖDA-LEADER-6B-I-15-13-2023 Tiskūnų 

bendruomenės centras 
„Tiskūnų bendruomenės verslo ir 

socialinių paslaugų centro teritorijos 

infrastruktūros sutvarkymas“ 

100 25 000,00 

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

aplinkos pritaikymas veikloms, 

skatinančioms bendrystę“ 

100 24 125,20 

4. KĖDA-LEADER-6B-I-15-18-2023 Nociūnų 

bendruomenės centras 
„Nociūnų seklyčia“ 100 23 699,33 

 

5. KĖDA-LEADER-6B-I-15-1-2023 Visuomeninė 

organizacija 

Kalnaberžės 

bendruomenė 

„Tegul skamba!” 90 24 130,04  

6. KĖDA-LEADER-6B-I-15-15-2023 Josvainių moterų 

klubas „Aušra“ 
„Socialinio verslo Josva HOUSE 

plėtra“ 
80 24 994,18 

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

1. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-2-2023 Pelėdnagių 

bendruomenės centras 
„Žmogui reikia žmogaus“ 100 8 683,75 

Pritarta ir 

rekomenduota 

pradėti kitą vertinimo 

etapą 

2. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-4-2023 Juodkaimių 

bendruomenės centras 
„Magiškos žolynų paslaptys“ 100 5 059,42 

3. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-19-2023 Pagirių bendruomenės 

centras 
„Dainų pynę Tau nupinsiu“ 100 9 728,26 

4. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-21-2023 Sangailų kaimo 

bendruomenė 
„Praeitis, dabartis ir ateitis – siekime 

visas kartas per tradicijas“ 
80 6 354,05 

5. KĖDA-LEADER-6B-J-K-15-5-2023 Kunionių 

bendruomenės centras 
„Sena naujai“ 70 1 851,36 

 

 

 

 



2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

 

Posėdžio pirmininkė        Aušra Vaidotienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Kristina Kulbienė 

 

 

Eil. 

Nr. 
Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo 

pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

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

atliekų perdirbimą“ 
85 

2. KĖDA-LEADER-6A-D-15-9-2023 Irma Kaselienė „Verslo „Baldai tavo šventei“ įkūrimas“ 78 

3. KĖDA-LEADER-6A-D-15-11-2023 Paulius Kaselis „Atsinaujinančios energetikos panaudojimas paslaugų versle“ 73 

4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-20-2023 UAB „Kenis“ „UAB Kenis verslo plėtra“ 73 

5. KĖDA-LEADER-6A-D-15-8-2023 Medas Kuprijanovas „Šiuolaikinių gaminių iš akmens verslo įkūrimas“ 65 

Eil. 

Nr. 
Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo 

pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 
Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

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. KĖDA-LEADER-6A-D-15-14-2023 MB „Kinora“ „Naujo verslo steigimas ir plėtra“ 63 48 858,00  

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

„Tautvydo dvare“ 
55 46 925,01 

3. KĖDA-LEADER-6A-D-15-6-2023 MB „Poilsis Graikinėje“ „Poilsio ir rekreacijos verslo steigimas“ 43 48 858,00 

4. KĖDA-LEADER-6A-D-15-12-2023 MB „Toluka“ „Paslaugų verslo kūrimas ir plėtra“ 43 48 858,00 

5. KĖDA-LEADER-6A-D-15-16-2023 UAB „Baldvika“ „Įmonės plėtra ir investicija į naują įrangą“ 40 27 685,00 

 IŠ VISO: 221 184,01 


