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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 

6 priedas 

 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė 

INFORMACIJA APIE UŢREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2019 m. sausio 11 d. 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas Paraiškos 

atpaţinties 

(registracijos) 

kodas  

Vietos projekto 

pavadinimas 

 

Prašoma paramos 

suma vietos 

projektui 

įgyvendinti, Eur  

Finansavimo 

šaltinis  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vietos 

projekto 

rūšis ir 

porūšis  

Pavadinimas 
(jei pareiškėjas 

juridinis asmuo) / 

vardas, 

pavardė (jei 

pareiškėjas fizinis 

asmuo) 

Registracijos kodas 

(pagal VĮ Registrų 

centro Juridinių 

asmenų registro 

duomenis) (jei 

pareiškėjas juridinis 

asmuo) / asmens kodas 
(jei pareiškėjas fizinis 

asmuo) ir ūkio 

registracijos Nr. bei 

asmens kodas (jeigu 

pareiškėjas ūkininkas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. VPS priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse 

pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) 

1.1. Marius Bliujus  ELEK-LEADER-

6A-D-6-2-2019 

Mariaus Bliujaus 

verslo pradžia 

38 708,50 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių, 

paprastas 

1.2. MB „Projektas 304972298 ELEK-LEADER- MB „Projektas 50 868,00 EŽŪFKP Kaimo 
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miške“ 6A-D-6-6-2019 miške“ maitinimo ir 

renginių erdvės 

kūrimas gamtos 

apsuptyje 

vietovių, 

paprastas 

2. VPS priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) 

2.1. UAB Mokymų 

centras 

„Daugirdiškės“ 

302745864 ELEK-LEADER-

6A-D-6-1-2019 
Maitinimo paslaugų 

sukūrimas ir turizmo 

paslaugų plėtra 

Daugirdiškių kaime 

100 000,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių, 

paprastas 

2.2. UAB „Gustada“ 302880285 ELEK-LEADER-

6A-D-6-3-2019 

Investicijos į 

transporto priemonių 

techninės priežiūros 

paslaugų plėtrą 

100 000,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių, 

paprastas 

2.3. Dainos 

Žymantienės 

individuali 

įmonė „Pas 

Dainą“ 

181327199 ELEK-LEADER-

6A-D-6-4-2019 

Dainos Žymantienės 

individualios įmonės 

„Pas Dainą“ verslo 

plėtra 

100 000,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių, 

paprastas 

2.4. UAB „Lordus“ 303347596 ELEK-LEADER-

6A-D-6-5-2019 

Poilsio ir rekreacinės 

veiklos plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

66 032,79 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių, 

paprastas 

 


