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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 
 

(Pavyzdinė informacijos apie užregistruotas vietos projektų paraiškas forma) 
(taikoma kaimo vietovių VVG, dvisekorėms VVG ir ŽRVVG) 

 

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
(VPS vykdytojos pavadinimas) 

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 11 (nurodoma) teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2019-02-08 iki 2019-03-29 (turi sutapti su analogiška informacija, 
nurodyta skelbimo tekste).  

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 „ Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2.-6.4“ 
(įrašomas VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią gauti vietos projektai, pavadinimas ir kodas) 
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1.1. 2019-03-27 UAB „Nuotykių 
šalis“ 

302798692 ALYT-
LEADER-6A-
D-11-1-2019 

„Įmonės plėtra“ 82 400,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

1.2.  2019-03-28 Eimantas 
Urbonavičius 

- ALYT-
LEADER-6A-
D-11-2-2019 

„Automobilių 
servizo 

rekonstrukcija“ 

82 400,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

1.3. 2019-03-28 UAB „Artus LT“ 303126904 ALYT-
LEADER-6A-
D-11-3-2019 

„Įmonės plėtra“ 82 400,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

1.4. 2019-03-29 UAB „Dvarčis“ 302708182 ALYT-
LEADER-6A-
D-11-4-2019 

„UAB 
„Dvarčis“ 
vykdomos 

ekonominės 
veiklos plėtra“ 

82 400,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

1.5. 2019-03-29 UAB „Vejos 
magija“ 

304724406 ALYT-
LEADER-6A-
D-11-5-2019 

„UAB „vejos 
magija“ 
aplinkos 

priežiūros 
paslaugų 

teikimo bazės 
plėtra“ 

45 514,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

1.6. 2019-03-29 UAB „Alytaus 
baldai“ 

302570870 ALYT-
LEADER-6A-
D-11-6-2019 

„UAB „Alytaus 
baldai“ plėtra, 

įsigyjant 
automatines 

plokščių 
supjovimo 

stakles“ 

         82 400,00 LEADER-
19.2-6.4 

Paprastas 

 


