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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKT Ų PARAIŠKAS NR. 02 
 
Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 

kodas 

Pareiškėjo ir 
partnerio 

pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 
paramos 

lėšų 
suma, Lt  

Skirta l ėšų 
suma PVM 

kompensuoti 
iki, Lt 

Prioritetas „Kaimo verslų skatinimas“ 
Priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 

Veiklos sritis „Alternatyvių žemės ūkiui verslų kūrimas ir plėtra“ 
1. 

LEADER-
12-
DZŪKIJA-
02-004 

R. Pyplio 
individuali 
įmonė 
„Slenkstis“ 

R. Pyplio 
individualios įmonės 
„Slenkstis“ verslo 
plėtra plečiant 
maitinimo paslaugas 

Vietos projekto tikslas – vykdant įmonės plėtrą didinti 
paslaugų/gamybos apimtis ir bendrovės pajamas. Siekiant šio 
tikslo numatoma įrengti nuotekų valymo įrengimus, įsigyti 
reikalingą kavinės įrangą ir specializuotą transporto priemonę 
maistui gabenti. 

128872,39 0 

2. 

LEADER-
12-
DZŪKIJA-
02-005 

Norgaudas 
Pilvinis 

GPS/GNSS  sistemų 
matavimų verslo 
sukūrimas ir plėtra 

Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti efektyvų, rentabilų, 
ekonomiškai gyvybingą GPS/GNSS sistemų matavimų 
paslaugų verslą, naudojant pačias pažangiausias technologijas, 
leidžiančias dirbti efektyviai ir konkurencingai. Siekiant šio 
tikslo numatoma sukurti techninę bazę ir efektyviai panaudoti 
ją GPS/GNSS sistemų matavimų paslaugų teikimui, didinti 
individualaus verslo konkurencingumą, lyginant su panašia 
veikla besiverčiančiomis įmonėmis. 

45347,04 0 
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3. 
LEADER-
12-
DZŪKIJA-
02-012 

Justas 
Grėbliūnas 

Renginių 
organizavimo ir jų 
techninio aptarnavimo 
verslo sukūrimas 

Projekto tikslas – įsigyti modernią šviesos ir garso aparatūrą ir 
teikti kaimo gyventojams renginių organizavimo paslaugas.  
Siekiant šio tikslo numatoma įsigyti šviesos ir garso aparatūrą, 
užsiimti ekonomiškai naudinga veikla, suteikti kaimo 
gyventojams naujas paslaugas, kurių rajone nėra. 

25671,10 0 

Prioritetas „Kaimo verslų skatinimas“ 
Priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 
Veiklos sritis „Kaimo turizmo skatinimas“ 

4. 

LEADER-
12-
DZŪKIJA-
02-009 

Gintas 
Cimakauskas 

Modernios 
stovyklavietės 
įrengimas 

Projekto tikslas – atsižvelgiant į Lazdijų rajono gamtinį – 
rekreacinį potencialą, plėtojant ir įvairinant kaimo verslus 
siekiama įrengti naują, modernią stovyklavietę, žmogaus 
dvasinių ir fizinių jėgų atgavimui skirtą poilsio vietą ir sukurti 
3 naujas darbo vietas. Siekiant šio tikslo numatoma įrengti 
poilsiavietę (pastatyti pavėsines su 
baldais, prie jų įrengti laužavietes, suoliukus, šiukšlių dėžes, 
pastatyti lieptą su aikštele), paruošti specialiai pritaikytą vietą 
palapinių miesteliui, įsigyti modernius lauko bei vandens 
dviračius, valtį, atlikti paežerės ir pelkės sutvarkymo darbus ir 
įrengti modernią maudyklą, įsigyti traktorių su priekaba ir 
žolės smulkintuvu – žolės pjovimui ir išvežimui, kitiems 
poilsiavietės priežiūros darbams atlikti, atlikti stovyklavietės 
viešinimo darbus – pastatyti kelio ženklus, sukurti internetinį 
tinklapį, išspausdinti reklamines skrajutes, įsigyti 
transportuojamą namelį sargui bei įrankiams laikyti. 

161837,00 0 


