
 

 

 

TVIRTINU 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos projektų, 

pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemones,  veiklos sritis ir 

(ar) veiklas atrankos komiteto posėdžio 

Pirmininkė  

Genovaitė Beniulienė 

2020-08-31 

Pradžia 9:00 val. 

2020-08-26 

  Vilnius  

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai 

gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) 

veiklas atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl UAB „Nasvė“ projekto „UAB ,,Nasvė verslo plėtra“ (paraiškos registracijos Nr. 

ANYK-LEADER-6A-D-4-4-2019/ 42VS-PV-19-1-10401-PR001); 

2. Dėl Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto projekto „Gerumo 

obuoliai“ (paraiškos registracijos Nr. LAZD-LEADER-6B-V-11-3-2020);        

3. Dėl Asociacijos Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugija projekto 

„Bendradarbiavimas - vykdant ugniagesių savanorių mokymus ir pratybas“ 

(paraiškos registracijos Nr. JONA-LEADER-6B-S-14-1-2020);   

4. Dėl VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro projekto „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra Jonavos rajone, įkuriant grupinio gyvenimo namus senyvo 

amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ (paraiškos registracijos Nr. 

JONA-LEADER-6B-D-10-1-2019); 

5. Dėl Gaižaičių jaunimo klubo projekto „Išnykusių kaimų alėja II“ (paraiškos 

registracijos Nr. JONI-LEADER-6B-JKV-18-3-2020 / 42VS-PV-20-1-07718-

PR001); 

6. Dėl Gudžiūnų bendruomenės centro projekto „Tradicijos – Gudžiūnų bendruomenės 

kultūrinis pagrindas“ (paraiškos registracijos Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-9-6-2020 

/ 42VS-PV-20-1-07662-PR001); 

7. Dėl Krakių bendruomenės centro projekto „Krakių krašto kultūrinio ir kulinarinio 

paveldo išsaugojimas“ (paraiškos registracijos Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-9-2-

2020 / 42VS-PV-20-1-07663-PR001);  

8. Dėl Nociūnų bendruomenės centro projekto „Neišsenkanti  versmė“ (paraiškos 

registracijos Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-9-5-2020/42VS-PV-20-1-07669-PR001); 
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9. Dėl Tiskūnų bendruomenės centro projekto „Tiskūnų krašto tradicijų išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (paraiškos registracijos Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-9-4-2020/42VS-

PV-20-1-07668-PR001); 

10. Dėl UAB „Žvėrelių pašarai“ projekto „UAB „Žvėrelių pašarai“ gamybinės 

perdirbamosios veiklos įkūrimas“ (paraiškos registracijos Nr. KĖDA-LEADER-3A-

D-9-1-07875-PR001); 

11. Dėl Kupiškio rajono sporto klubo ,,Pagardai“ projekto „Viskas Jūsų aktyviam 

poilsiui“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-7-5-2020/42VS-PV-20-1-

07680-PR001); 

12. Dėl Balsupių kaimo bendruomenės projekto „Maitinimo paslaugų teikimas socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims“ (paraiškos registracijos Nr. MARI-LEADER-6B-IS-

8-7-2020/42VS-PV-20-1-01599-PR001); 

13. Dėl Naujienos kaimo bendruomenės projekto „Laikas bėga, bet praeitis išlieka. 

Kunigo J. Zdebskio kunigystės keliu“ (paraiškos registracijos Nr. MARI-LEADER-

6B-K-9-1-2020/42VS-PV-20-1-07672-PR001); 

14. Dėl Tradicinių amatų centro „Ūdrupis“ projekto „Per amžius nevystantis šlovės ir 

skausmo vainikas“ (paraiškos registracijos Nr. MARI-LEADER-6B-K-8-10-

2020/42VS-PV-20-1-01655-PR001); 

15. Dėl VŠĮ „Namai prie Rambyno“ projekto „VŠĮ „Namai prie Rambyno“ socialinių 

paslaugų teikimas“ (paraiškos registracijos Nr. PAGĖ-LEADER-6B-DS-7-1-2020 / 

42VS-PV-20-1-02780-PR001); 

16. Dėl Ingos Račkauskienės projekto „Augalininkystė Vaškų seniūnijoje“ (paraiškos 

registracijos Nr. PASV-LEADER-3A-D-8-4-2020 / 42VS-PV-20-1-03441-PR001); 

17. Dėl UAB „Aurikus“ projekto „Augalininkystei būdingų paslaugų veikla“ (paraiškos 

registracijos Nr. PASV-LEADER-3A-D-8-8-2020/42VS-PV-20-1-08291-PR001); 

18. Dėl UAB "Alekso medis" projekto „UAB „Alekso medis“ verslo plėtra“ (paraiškos 

registracijos Nr. RADV-LEADER-6A-D-14-1-2020); 

19. Dėl Kazlų Rūdos muzikos klubo projekto „Skamba Kazlų Rūda Lietuvoje ir 

kaimynystėje!“ (paraiškos registracijos Nr. KAZL-LEADER-6B-K-8-1-2020 / 

42VS-PV-20-1-07618-PR001); 

20. Dėl Višakio Rūdos kaimo bendruomenės projekto „Sūduvos VVG vietos projektų 

vykdytojų, planuojančių teikti ir jau pateikusių projektus, socialinio verslo 

mokymai“ (paraiškos registracijos Nr. KAZL-LEADER-1C-M-8-1-2020 / 42VS-PV-

20-1-07616-PR001); 

21. Dėl UAB „Atmeta“ projekto „UAB „Atmeta“ naujos paslaugos – „Meistras į namus“ 

materialinės bazės sukūrimas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-

1-2018) (neigiama išvada); 

22. Dėl Asociacijos „Raizgių kaimo bendruomenė“ projekto „Asociacijos „Raizgių 

kaimo bendruomenė“ bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas“ (paraiškos 

registracijos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-2-2020/42VS-PV-20-1-05729-PR001) 

(po PAK grąžinimo); 

23. Dėl UAB „Gama testas” projekto „UAB „Gama testas” veiklos pradžia“ (paraiškos 

registracijos Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-23-1-2020/42VS-PV-20-1-05922-PR001);  

24. Dėl Gražinos Elenos Juknevičienės  projekto „Dautarų dvaro sodybos parko 

infrastruktūros atnaujinimas“ (paraiškos registracijos Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-

24-4-2020/42VS-PV-20-1-07586-PR001); 

25. Dėl UAB „Medienos profesionalai“ projekto „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ (paraiškos registracijos Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-24-2-

2020/42VS-PV-20-1-07575-PR001); 

26. Dėl UAB „VTT plius“ projekto „UAB “VTT plius“ verslo plėtra“ (paraiškos 

registracijos Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-24-1-2020/42VS-PV-20-1-07576-PR001). 
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27. Dėl Ūkininkės Adelės Gedminienės projekto „Kaimo turizmo sodybos „Vila ilgai“ 

plėtra“ (paraiškos registracijos Nr. TRAK-LEADER-6A-D-17-2-2020/42VS-PV-20-

1-07821-PR001); 

28. Dėl MB „Fatima LT“ projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“ 

(paraiškos registracijos Nr. TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020/42VS-PV-20-1-

07697-PR001); 

29. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos projekto „Tapk savanoriu 

ugniagesiu – būk naudingas bendruomenei“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-

LEADER-6B-V-22-02-2020); 

30. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito bibliotekos projekto „Dešimt 

miestelių“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6B-V-22-01-2020); 

31. Dėl VŠĮ „Keliaujantys skoniai“ projekto „Lietuviškų maisto tradicijų puoselėjimas“ 

(paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6B-D-20-03-2020); 

32. Dėl VšĮ "Neformalaus ugdymo namai" projekto „Jaunimo bendruomeniškumo 

skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą - Kamariškes“ (paraiškos registracijos 

Nr. ZARA-LEADER-6B- MKV-15-04-2020); 

33. Dėl Vitalijaus Povilaičio projekto „Vitalijaus Povilaičio verslo pradžia įsigyjant 

metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu“ (paraiškos registracijos Nr.  TELŠ-

LEADER-6A-D-11-08 -2020) (po PAK grąžinimo). 

 

 

 

 

          

                                            

 

 

Komiteto sekretorė                          Jolanta Dirmienė 


