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(2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

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 

 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2020 m. rugsėjo 24 d. iki 2020 m. spalio 29 d. 

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 priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 

1.1. 2020-10-29 Jovaišių kaimo 

bendruomenė  

  

301618629 DRUS-LEADER-

6B-KV-7-1-2020 

„(Pa)Būk 

patriotu!“ 

6 998,99 LEADER-

19.2-SAVA-8 

Paprastas 

1.2.  2020-10-29 Ricielių kaimo 

bendruomenė 

252169110 DRUS-LEADER-

6B-JKV-7-2-2020 

„Šviečiantis 

kaimas“ 

7 000,00 LEADER-

19.2-SAVA-8 

Paprastas 
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2. VPS priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“   

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

2.1. 2020-10-29 Asociacija 

„Sanatorijoje su 

žirgais“ 

305646405 DRUS-LEADER-

6B-D-7-4-2020 

„Asociacijos 

„Sanatorijoje su 

žirgais“ verslo 

pradžia“ 

94 990,79 LEADER-

19.2-SAVA-9 

Paprastas 

3. VPS priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

3.1. 2020-10-29 Justina 

Mazaliauskienė 

48710020674 DRUS-LEADER-

1A-DJ-7-3-2020 

„Bendradarbiavimo 

ir partnerystės 

keliu“ 

60 000,00 LEADER-

19.2-SAVA-

10 

Paprastas 

3.2. 2020-10-29 MB „Milmanta“ 305639752 DRUS-LEADER-

1A-DJ-7-7-2020 

„Mobili sulčių 

spaudykla“ 

60 000,00 LEADER-

19.2-SAVA-

10 

Paprastas 

4. VPS priemonė „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 
4.1. 2020-10-29 Druskininkų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

303259363 DRUS-LEADER-

6B-V-7-5-2020 

„Sveikos 

gyvensenos 

formavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

bendruomenėse“ 

20 000,00 LEADER-

19.2-SAVA-5 

Paprastas 

5. VPS priemonė „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

5.1. 2020-10-29 Neravų kaimo 

bendruomenė 

301693966 DRUS-LEADER-

6B-JSV-7-6-2020 

„Ekspeditoriai“ 7687,40 LEADER-

19.2-SAVA-6 

Paprastas 

 


