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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 
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VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

 

 

 2020-05-14  Nr. 1 
              (data) 

                  Kazlų Rūda__________                                                        
(vieta) 

 1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Verslių, bendruomeniškų 

ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ Nr. 42VS-KM-

15-1-06807-PER-001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys II prioritetas: Kaimo verslų įvairinimas: 

Priemonė: „Ūkio ir verslo plėtra“: 

*veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

 Nr. LEADER-19.2-6.2; 

*veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

 Nr. LEADER-19.2-6.4 

IV prioritetas: Vietos gyventojų žinių didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas 

organizuojant socialinius verslus ir vykdant bendruomeninę veiklą: 

Priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

*veiklos sritis „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų 

organizavimas“  

 Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.2; 

*veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1 
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V prioritetas: Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas: 

Priemonė: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

*veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir 

bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1 

*veiklos sritis Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, 

edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur 139 278,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. 2020-02-28 9.00 val. iki 2020-03-31 15.00 val.  

Kvietimas Nr. 8 

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.) 

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 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

1.1. KAZL-LEADER-6A-D-8-1-2020 Lukas Stočkus Naujos ekonominės veiklos kūrimas 

kaime 
95 

2. VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant 

partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1 

2.1. KAZL-LEADER-6B-K-8-8-2020 Bagotosios kaimo bendruomenė Kultūros paveldo ir istorijos takais 55 

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant 

tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 

3.1. KAZL-LEADER-6B-K-8-1-2020 Kazlų Rūdos muzikos klubas Skamba Kazlų Rūda Lietuvoje ir 

kaimynystėje 
55 

4. VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio 

verslo srityje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1 

4.1. KAZL-LEADER-1C-M-8-1-2020 Višakio Rūdos kaimo bendruomenė Sūduvos VVG vietos projektų vykdytojų, 

planuojančių teikti ir jau pateikusių 
55 
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Strategijos vykdytojo vadovas  

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

Atsakingas asmuo 

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

projektus, socialinio verslo mokymai 

5.  VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Inovacijų ir bendradarbiavimo 

skatinimo mokymų organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.2 

5.1. KAZL-LEADER-1C-M-8-2-2020 

 
Kazlų Rūdos savivaldybės 

bendruomenių asociacija 

 

Sūduvos VVG vietos projektų vykdytojų, 

planuojančių teikti ir jau pateikusių 

projektus, inovacijų ir bendradarbiavimo 

mokymai 

40 


