
2018 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. BRA-146 

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 

 

SŪDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2021-03-04 Nr. 1 
                  (data) 

Kazlų Rūda 
                                                                                                                                      (vieta) 

  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris  „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-

2020 metais“ Nr. 42VS-KM-15-1-06807-PR-001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys I prioritetas: Socialinių ir kitų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas: 

Priemonė: „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį 

verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5; 

Priemonė: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 

II prioritetas: Kaimo verslų įvairinimas: 

Priemonė: „Ūkio ir verslo plėtra“: 

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

Nr. LEADER-19.2-6.4; 

Priemonė: „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 

III prioritetas: Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas: 

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

* veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

Nr. LEADER-19.2-7.2; 

* veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6 
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V prioritetas: Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas: 

Priemonė: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

* veiklos sritis „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, 

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

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur 654 081,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. vasario 12 d. 

Kvietimas Nr. 10 

 

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 
 

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 priemonė  „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

 

1.1. KAZL-LEADER-6B-D-10-4-2021 

 
VšĮ Kardokų gamtos mokykla  „Kartų gija“ – bendrystės namai 

Kardokuose 

90 

1.2. KAZL-LEADER-5C-D-10-5-2021 Visuomenės gerovės asociacija „Galimybių dirbtuvės“  50 

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 

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 

3.2. KAZL-LEADER-6A-D-10-7-2021 Aidas Vosylius Aido Vosyliaus verslo plėtra 80 

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 
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

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 

5.2. KAZL-LEADER-6B-I-10-10-2021 Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija 

Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 

gerinimas Antanavo kaime 

60 

5.3. KAZL-LEADER-6B-I-10-11-2021 Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija 

Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 

gerinimas Jūrės miestelyje 

 

60 

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

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6 

6.1. KAZL-LEADER-6B-I-10-12-2021 Višakio Rūdos kaimo bendruomenė 

Asociacija  

Višakio Rūdos parko įrengimas 50 

6.2. KAZL-LEADER-6B-I-10-1-2021 Asociacija „Jūrės miestelio 

bendruomenė“ 

Šimtmečio parko viešosios erdvės 

pritaikymas gyventojų kultūrinei 

veiklai ir poilsiui Višakio Rūdos parko 

įrengimas 

45 

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 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
 

Pareiškėjo 

pavadinimas, atitinkantis 

VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią 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. 

1.1.       

1.2.       
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas  

 

 

 

 

 

 

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 

 

Atitiktis antriniams 

prioritetiniams 

kriterijams  

Rekomenduoj

ama skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 

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 

Vadovaujantis VP 

administravimo taisyklių 

95.3.1 papunkčiu VP 

neatitinka antrinių 

prioritetinių kriterijų, nes 

prašoma didesnė paramos 

suma vienai darbo vietai 

(vienam etatui) sukurti – 

21 872,79 Eur 

NE 

1.2 KAZL-LEADER-6A-D-10-2-2021 Aušra Belopetravičienė 

 

Paplūdimio įrengimas 

Selemos kaime 

 

Vadovaujantis VP 

administravimo taisyklių 

95.3.1 papunkčiu VP 

atitinka antrinius 

prioritetinius kriterijus, 

nes prašoma mažesnė 

paramos suma vienai 

darbo vietai (vienam 

etatui) sukurti – 

19 929,00 Eur 

TAIP 
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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  

 

Strategijos vykdytojo vadovas  

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

Atsakingas asmuo 

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

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 
 

 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 
 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos suma, 

Eur 
 

1 2 3 4 5 6 

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 


