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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 

5 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJA 
(VPS vykdytojos pavadinimas) 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 22 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2022 m. spalio 10 d. 8.00 val. iki 2022 m. lapkričio 4 d. 12.00 val.  
Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

gavimo 

data 

Pareiškėjas Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

(nurodomas VPS 

vykdytojos VP 

paraiškos 

registravimo metu 

suteiktas VP 

atpažinties kodas) 

Vietos projekto 

pavadinimas 

(nurodoma pagal 

VP paraiškos 2.1 

eilutę (jeigu 

ŽRVVG paraiška 

parengta pagal 

ŽVP priemonės 

paraiškos formą – 

nurodoma pagal 

toje paraiškoje 

pateiktą 

informaciją)) 

Prašoma paramos 

suma vietos 

projektui 

įgyvendinti, Eur 

(nurodoma pagal 

kaimo vietovių ar 

dvisektorės VVG VP 

paraiškos 2.6 eilutę / 

ŽRVVG VP paraiškos 

2.5 eilutę (jei paraiška 

parengta pagal 

ŽRVVG VP 

administravimo 

taisyklių 1 priedo 

pavyzdinę formą, kitu 

atveju – pagal ŽVP 

priemonės paraiškoje 

pateiktus duomenis)) 

VPS 

priemonės / 

veiklos srities 

kodas 

(įrašomas VPS 

priemonės / 

veiklos srities, 

pagal kurią 

gauti vietos 

projektai, 

kodas) 

 

Vietos 

projekto 

rūšis ir 

porūšis 

(nurodoma 

pagal VP 

paraiškos 2.2 

eilutę)  

(ŽRVVG 

atveju šis 

stulpelis 

nepildomas 

ir turi būti 

pašalinamas) 

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 9 

1. VPS priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos srities „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.1.  

1.1. 2022-10-28 Kūlupėnų 

bendruomenės 

centras 

„Kūlupėnai“ 

161745643 KRET-LEADER-

6B-JV-22-1-2022 

„Laikas kartu“ 11 713,70 LEADER-

19.2-SAVA-

6.1. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 
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2. VPS priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos srities „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.2.  

2.1. 2022-10-31 Dupulčių kaimo 

bendruomenė 

„Dupulčiai“ 

303282885 KRET-LEADER-

6B-VK-22-2-

2022 

Švenčiame 770-

ąjį kaimo 

gimtadienį, 

nepamiršdami 

Žolinės 

6 416,50 LEADER-

19.2-SAVA-

6.2. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

2.2. 2022-11-04 Asociacija „Pajūrio 

bendruomenė“ 

300517787 KRET-LEADER-

6B-VK-22-4-

2022 

Tradicijų 

puoselėjimas ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

sklaida Rūdaičių 

kaime 

6 412,50 LEADER-

19.2-SAVA-

6.2. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

3. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

3.1. 2022-11-03 Rubulių kaimo 

bendruomenė 

304208795 KRET-LEADER-

6B-I-22-3-2022 

Sporto ir poilsio 

zonos įrengimas 

4 960,00 LEADER-

19.2-SAVA-

7.2. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

3.2. 2022-11-04 Kurmaičių kaimo 

bendruomenės 

centras 

„Kurmaičiai“ 

161747270 KRET-LEADER-

6B-I-22-6-2022 

Kurmaičių skvero 

sutvarkymas 

7 998,51 LEADER-

19.2-SAVA-

7.2. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

4. VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama paslaugoms ir 

kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 

4.1. 2022-11-04 Asociacija 

„Tekstilės kelias‘ 

305638636 KRET-LEADER-

6B-D-22-5-2022 

Asociacijos 

„Tekstilės kelias“ 

veiklos plėtra 

37 722,50 LEADER-

19.2-SAVA-

5.1. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

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

5.1. 2022-11-04 Deimantė 

Žilinskaitė 

60210020085 KRET-EURI-6A-

D-22-7-2022 

Deimantės 

Žilinskaitės 

verslo pradžia 

37 990,85 LEADER-

19.2-6.2. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

6. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. 

6.1. 2022-10-04 UAB „Konvelka“ 305649515 KRET-LEADER-

6B-D-22-8-2022 

UAB „Konvelka“ 

veiklos plėtra 

39 022,00 LEADER-

19.2-6.4. 

Kaimo 

vietovių VP/ 

Paprastas 

 


