
SŪDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. KOVO 18 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. kovo 18  d. Nr. VP-7 

__________ 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos 

krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės  „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5, priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4, priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-2, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6, priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Krašto 

savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 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 Sūduvos 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   

1. VPS I prioriteto priemonė  „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

1.1. KAZL-LEADER-

5C-D-10-5-2021 

Visuomenės gerovės 

asociacija 

„Galimybių 

dirbtuvės“ 

50 90 000,00 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

1.2. KAZL-LEADER-

6B-D-10-4-2021 

VšĮ Kardokų gamtos 

mokykla 

„Kartų gija“ – 

bendrystės namai 

Kardokuose 

90 90 000,00 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 



2. VPS I prioriteto priemonė: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,  Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 

2.1. KAZL-LEADER-

6B-D-10-6-2021 

Kvesupio kaimų 

bendruomenė 

Socialinės veiklos 

vykdymas Kvesupio 

bendruomenėje 

45 36 176,07 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

3. VPS II prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“   Nr. LEADER-19.2-

6.4 

3.1. KAZL-LEADER-

6A-D-10-2-2021 

Aušra 

Belopetravičienė 

Paplūdimio 

įrengimas Selemos 

kaime 

80 39 858,00 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

4.  VPS II prioriteto priemonė: „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,  Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 

4.1. KAZL-LEADER-

6B-D-10-3-2021 

MB „BRETONAS“ MB „Bretonas“ 

socialinio verslo 

Kazlų Rūdos sav.  

kūrimas 

 

65 59 976,62 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

5.  VPS III prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,  Nr. LEADER-19.2-7.2 

5.1. KAZL-LEADER-

6B-I-10-9-2021 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Sporto ir laisvalaikio 

infrastruktūros 

gerinimas 

Subaciškių ir 

Bagotosios 

gyvenvietėse 

 

60 20 000,00 Sprendimas nepriimtas 

5.2. KAZL-LEADER-

6B-I-10-10-2021 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Sporto ir laisvalaikio 

infrastruktūros 

gerinimas Antanavo 

kaime 

 

60 20 000,00 Sprendimas nepriimtas 

5.3. KAZL-LEADER-

6B-I-10-11-2021 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Sporto ir laisvalaikio 

infrastruktūros 

gerinimas Jūrės 

miestelyje 

 

 

60 20 000,00 Sprendimas nepriimtas 



 

2. Sudaryti rezervinių vietos projektų sąrašą: 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                     Mindaugas Akelaitis 

Posėdžio sekretorius                                                                                                                                                                       Reda Razmirskienė 

6.   VPS III prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, Nr. LEADER-19.2-7.6 

6.1. KAZL-LEADER-

6B-I-10-1-2021 

Asociacija „Jūrės 

miestelio 

bendruomenė“ 

Šimtmečio parko 

viešosios erdvės 

pritaikymas 

gyventojų kultūrinei 

veiklai ir poilsiui 

45 9 992,70 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

6.2. KAZL-LEADER-

6B-I-10-12-2021 

Višakio Rūdos 

kaimo bendruomenė 

Višakio Rūdos parko 

įrengimas 

50 4 454,37 Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

7.  VPS V prioriteto priemonės: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Krašto savitumo išsaugojimas 

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

7.1. KAZL-LEADER-

6B-V-10-8-2021 

BĮ „Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

kultūros centras“ 

Sūduvos krašto 

tradicijų pristatymas 

minint Kazlų Rūdos 

miestelių 

jubiliejinius metus 

60 11 992,80 Rekomenduojama 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   

1.  VPS II prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“   Nr. LEADER-

19.2-6.4 

1.1. KAZL-LEADER-

6A-D-10-7-2021 

Aidas Vosylius Aido Vosyliaus 

verslo plėtra 

80 43 745,58 Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 

95.3.1. papunkčiu ir 97. punktu, 

rekomenduojama vietos projektą įtraukti  į 

rezervinių vietos projektų sąrašą. 


