
 

 

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 

 

„RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2022 m. vasario 2 d. iki 2022 m. kovo 30 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 



2 

 

 

 

1. „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2-7.2) 

1.1. 

2022-03-30 

 

 

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija 

288740810 RASE-LEADER-

6B-I-14-1-2022 

 

Lyduvėnų 

geležinkelio tilto 

prieigų pritaikymas 

lankymui 

60000,00 LEADER-

19.2-7.2 

paprastas 

1.2. 

2022-03-30 

 

 

 

 

Kaimų bendruomenė 

„Betygala“ 

172777044 RASE-LEADER-

6B-I-14-2-2022 

 

 

„Betygalos 

bendruomenės patalpų 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams“ 

30873,80 LEADER-

19.2-7.2 

paprastas 

 


