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Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (toliau – 

PLŽMMC) parengta apžvalga siekiama pateikti visuomenei statistinius 

LEADER priemonės įgyvendinimo Lietuvoje duomenis, leidžiančius matyti 

bendrą LEADER įgyvendinimo Lietuvoje situaciją ir palyginti kiekvienos 

VVG pasiekimus.  

Apžvalga bus atnaujinama periodiškai, kartą per ketvirtį, pagal oficialius 

VVG, Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie ŽŪM (toliau - NMA) duomenis. 
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Vietos plėtros strategijų  įgyvendinimo 2017 
metais apžvalga 
 

1. Įvadas 

Vietos plėtros strategijų (toliau - VPS) įgyvendinimo 2017 metais apžvalga parengta pagal 

vietos veiklos grupių (toliau – VVG), gavusių paramą VPS įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – KPP) priemonę „LEADER programa“ (toliau – 

LEADER), duomenis, pateiktus NMA, ŽŪM ir VVG interneto svetainėse.  

 

2. Trumpai apie VVG ir VPS 

Žemės ūkio ministerija iki 2016 m. birželio pabaigos 49-ioms Lietuvos VVG patvirtino paramą 

pagal KPP priemonės LEADER veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“.  

3 iš 49 VVG yra dvisektorės, t.y. gavusios paramą VPS įgyvendinimui iš KPP ir Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – ŽVP). Viensektorėse VPS, 

įgyvendinamose tik pagal KPP LEADER priemonę, numatomi kaimo vietovių vystymo tikslai, o 

dvisektorėse VPS kaimo vietovių vystymas planuojamas kartu su žvejybos ir akvakultūros sričių 

plėtra.  

Parama KPP priemonėms skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – 

EŽŪFKP), o parama ŽVP priemonėms – iš Europos jūrų regionų ir žuvininkystės fondo (toliau – 

EJRŽF) lėšų. Parama iš kiekvieno fondo bendrafinansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. 

Bendra patvirtinta paramos suma VPS įgyvendinimui iš abiejų fondų – 110 305 033,00 Eur, iš 

jų EŽŪFKP dalis – 108 941 674,00 Eur, EJRŽF  – 1 363 359,00 Eur. 

VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms (toliau - VVG 

administravimui) kiekviena VVG galėjo numatyti iki 20 proc. lėšų nuo VPS įgyvendinimui prašomos 

paramos sumos. Pagal patvirtintą paramą VPS įgyvendinimui VVG  administravimui numatyta        

22 054 455,00 Eur lėšų, o vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta 88 250 578,00 Eur. Ne 

mažiau kaip 25 proc. VVG administravimo lėšų turi būti skirta VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimui. 

Vidutinis paramos dydis vienai VPS įgyvendinti – 2 251 123,12 Eur.  

KPP numatyta, kad VVG pagal LEADER gali įgyvendinti teritorinio ir tarptautinio 

bendradarbiavimo projektus, kuriems per 2014-2020 metų laikotarpį numatyta – 2 900 00,00 Eur lėšų 

suma.  
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3. Faktai apie Lietuvos LEADER 

 

 

  

                                                   
1 Pagal VVG interneto svetainėse pateiktus duomenis iki 2017-12-31 

VVG, kurioms skirta parama VPS įgyvendinimui, skaičius 49 

Viensektorių VVG skaičius 46 

Dvisektorių VVG skaičius 3 

 

Bendra patvirtinta paramos VPS suma, Eur  110.305.033,00 

Patvirtinta paramos suma  iš EŽŪFKP, Eur 108.941.674,00 

Patvirtinta paramos suma iš EJRŽF, Eur     1.363.359,00 

Bendra VVG veiklos ir gyventojų aktyvinimo išlaidoms skirta suma, Eur   22.054.455,00 

Bendra vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta suma, Eur   88.250.578,00 

  

Vidutinis paramos VPS dydis, Eur     2.251.123,12 

Vidutinis paramos viensektorės VPS įgyvendinimui dydis, Eur     2.265.194.26 

Vidutinis paramos dvisektorės VPS įgyvendinimui dydis, Eur     2.035.365.66 

  

VVG paskelbusios kvietimus vietos projektų paraiškoms
1
 37 

Kvietimų vietos projektų paraiškoms skaičius, iš viso 69 

0 kvietimą paskelbusių VVG skaičius 12 

1 kvietimą paskelbusių VVG skaičius 20 

2 kvietimus paskelbusių VVG skaičius 8  

3 kvietimus paskelbusių VVG skaičius 5  

4 kvietimus paskelbusių VVG skaičius 2  

5 kvietimus paskelbusių VVG skaičius 2   

  

Bendra VVG bendradarbiavimo projektams numatyta suma, Eur 2.900.000,00 

Surinktų VVG bendradarbiavimo projektų skaičius 13 

Prašoma paramos suma, Eur 

 

 

469.467,00 
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4. 2014-2020 KPP priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parama vietos projektams 

įgyvendinti pagal VPS“ suvestinė 

VVG 

pavadinimas 

Atstovauja

ma teritorija 

EŽŪFKP 

dalis, Eur 

EJRŽF 

dalis, 

Eur 

Bendra 

skirta 

paramos 

suma, 

Eur 

VVG 

veiklos ir 

VVG 

teritorijos 

gyventojų 

aktyvinimo 

išlaidoms 

skirta 

suma, Eur 

Vietos 

projektų 

įgyvendin

imo 

išlaidoms 

skirta 

suma, Eur 

Kvieti

mai 

vietos 

projek

tų 

paraiš

koms 

Priemonė/Veiklos sritis 

G
au

tų
 v

ie
to

s 

p
ro

je
k
tų

 p
ar

ai
šk

ų
 

sk
ai

či
u

s,
 (

v
n

t.
) 

Akmenės r. 

VVG 
Akmenės r. 1693089 0 1693089 338618 1354471 

1 

Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

LEADER 19.2-6.4. 

1 

2 

Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti 

LEADER 19.2-6.2. 

1 

Alytaus r. 

VVG 

Alytaus r., 

Birštono 

sav. 

3330963 0 3330963 666193 2664770 1 

Jauniems žmonėms skirtos 

infrastruktūros kūrimas ir 

gerinimas, pritaikant ją 

laisvalaikiui, 

sveikatingumui LEADER-

19.2-SAVA-6. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Anykščių r. 

VVG 
Anykščių r. 2049864 0 2049864 409973 1639891 0 

 

 

Asociacija 

"Lamatos 

žemė" 

Šilutės r. 2485808 0 2485808 497162 1988646 1 

Bendruomenių veiklai 

būtinų patalpų įrengimas  

LEADER-19.2-SAVA-7.1. 

 

Biržų r. VVG Biržų r. 1852382 0 1852382 370476 1481906 1 

Parama su kaimo turizmu 

susijusių paslaugų kūrimui 

ir plėtrai LEADER-19.2-

SAVA-6.1;  

Parama ne žemės ūkio 

vietos verslui kaimo 

vietovėse pradėti ir plėtoti 

LEADER-19.2-SAVA-6.2. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Druskininkų 

VVG 

Druskininkų 

sav. 
1142758 0 1142758 228552 914206 

1 

Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą 

LEADER-19.2-SAVA-8. 

 

2 

Jaunimo neformalaus 

ugdymo sąsajų stiprinimas 

su vietos bendruomenės 

organizavimu ir socialinės 

atskirties mažinimu 

LEADER-19.2-SAVA-6. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

3 

Novatoriško ūkio ir verslo 

kūrimas bei plėtra, 

efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius LEADER-

19.2-SAVA-7. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Dzūkijos 

kaimo plėtros 

asociacija 

(Dzūkijos 

VVG) 

Lazdijų r. 2048115 0 2048115 403069 1645046 

1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti  LEADER-19.2-6.4. 

2 

2 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą  LEADER-

19.2-7.2. 

3 
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3 

Bendradarbiavimas 

įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą 

trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos 

rinkoms plėtoti LEADER-

19.2-16-16.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Elektrėnų 

savivaldybės 

VVG 

Elektrėnų 

sav. 
1682353 0 1682353 336471 1345882 1 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

Parama viešųjų erdvių 

tvarkymui ir vietos 

kraštovaizdžio 

panaudojimui, išsaugant bei 

puoselėjant gamtą 

LEADER-19.2-7.6 

2 

(1+1) 

Ignalinos r. 

VVG 
Ignalinos r. 1529578 538117 2067695 413539 1654156 

1 

Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas LEADER-19.2-

SAVA-4. 

5 

2 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

8 

3 

Paslaugų ir vietos produktų 

kūrimas ir plėtra LEADER-

19.2-SAVA-5 

13 

4 

Žvejybos ir akvakultūros 

produktų perdirbimas 

BIVPAKVA-3. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

5 

Sąlygų rekreacinei žvejybai 

sudarymas bei gerinimas 

BIVP-AKVA-SAVA-1. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Jonavos r. 

savivaldybės 

VVG 

Jonavos r. 1923533 0 1923533 384707 1538826 0 
 

 

Joniškio r. 

partnerystės 

VVG 

Joniškio r. 1781683 0 1781683 356337 1425346 

1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2-6.2 

NVO ekonominės veiklos 

skatinimas LEADER-19.2-

SAVA-5 

11 

(2+4

+5) 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2-6.2. 

2 

3 

NVO socialinės veiklos 

aktyvinimas LEADER-

19.2-SAVA-6. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

4 

VVG teritorijos renginiai 

skatinantys jaunimo 

iniciatyvas LEADER-19.2-

SAVA-4.1. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 
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Kaišiadorių r. 

VVG 

Kaišiadorių 

r. 
2550932 0 2550932 510186 2040746 1 

NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra LEADER-

19.2-SAVA-1. 

Privataus sektoriaus 

socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra LEADER-19.2-

SAVA-2. 

Bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra LEADER-

19.2-SAVA-5. 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

Bendruomeniškumo 

ugdymas, krašto savitumo 

puoselėjimas, jo 

reprezentavimas LEADER-

19.2-SAVA-6. 

16 

Kalvarijos 

VVG 

Kalvarijos 

sav. 
1153231 0 1153231 230646 922585 1 

Kaimo gyventojų 

sutelktumo skatinimas“, 

kodas LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą" LEADER-

19.2-7.2. 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

5 

Kauno r. 

VVG 
Kauo r. 4600488 0 4600488 920098 3680390 

1 

Viešųjų erdvių bei 

infrastruktūros atnaujinimas 

ir įrengimas LEADER-

19.2-SAVA-5.2. 

Jaunimo užimtumo 

skatinimas LEADER-19.2-

SAVA-6.1. 

6 
(3+3) 

2 

Viešųjų erdvių bei 

infrastruktūros atnaujinimas 

ir įrengimas LEADER-

19.2-SAVA-5.2. 

Jaunimo užimtumo 

skatinimas LEADER-19.2-

SAVA-6.1. 

6 

(4+2) 

Kėdainių r. 

VVG 
Kėdainių r. 2540690 0 2540690 508138 2032552 1 

Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai 

LEADER-19.2-4.2. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti ir (arba) plėtoti 

LEADER-19.2-6.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Kelmės krašto 

partnerystės 

VVG 

Kelmės r. 2310603 0 2310603 462121 1848482 1 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse LEADER-19.2-

SAVA-9. 

3 
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2 

Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse LEADER-19.2-

SAVA-9. 

Parama laisvalaikio, sporto, 

kultūros ir neformalaus 

švietimo iniciatyvų 

skatinimui LEADER-19.2-

SAVA-5.1. 

Laisvalaikio ir turizmo 

veiklų skatinimas 

saugomose teritorijose 

LEADER-19.2-SAVA-8.2. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Kretingos r. 

kaimo plėtros 

asociacija 

Kretingos r. 2299741 0 2299741 459948 1839793 

1 

Parama jaunimo iniciatyvų 

skatinimui ir motyvacijos 

didinimui LEADER-19.2-

SAVA-6.1. 

Parama kaimo gyventojų 

įtraukimui į bendruomeninę 

veiklą LEADER-19.2-

SAVA-6.2. 

6 
(2+4) 

2 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Kupiškio r. 

VVG 
Kupiškio r. 1631466 0 1631466 326293 1305173 1 

Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio 

veiklų skatinimas 

LEADER19.2.-SAVA-5.1. 

Inovatyvi gamyba ir 

efektyvus išteklių 

panaudojimas LEADER-

19.2.-SAVA-5.2. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Marijampolės 

VVG 

Marijampol

ės sav. 
1944479 0 1944479 388896 1555583 0 

 

 

Molėtų r. 

VVG 

"Keisdamiesi 

keičiame" 

Molėtų r. 1636108 0 1636108 327222 1308886 1 

"Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių paslaugų ir 

susijusios infrastruktūros 

gerinimas LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Novatoriško ūkio ir verslo 

kūrimas bei plėtra, 

efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius LEADER-

19.2-SAVA-8. 

Neformalaus ugdymo 

gerinimas įtraukiant 

jaunimą į vietos 

bendruomenės 

organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą 

LEADER-19.2-SAVA-9. 

Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą 

LEADER-19.2- SAVA-10." 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 
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Panevėžio r. 

VVG 
Panevėžio r. 3156186 0 3156186 631237 2524949 

1 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos  apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

7 

(3+4

+0) 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Pasvalio r. 

VVG 
Pasvalio r. 2123459 0 2123459 424692 1698767 1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui pradėti LEADER-

19.2.-SAVA-5.1. 

Parama ne žemės ūkio 

verslų plėtrai LEADER-

19.2-SAVA-6.1. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Plungės r. 

savivaldybės 

VVG 

Plungės r. 2030082 0 2030082 406016 1624066 1 

Gyvenimo kokybės 

gerinimas ir kaimų 

atnaujinimas kaimo 

vietovėse LEADER-19.2.-

SAVA -8. 

5 

Prienų r. VVG Prienų r. 2204191 0 2204191 440838 1763353 1 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties  

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Raseinių r. 

VVG 

"Raseinių 

krašto 

bendrija" 

Raseinių r. 2574844 0 2574844 514969 2059875 1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19-2-6.4. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19-2-6.2. 

6 
(3+3) 

Rokiškio r. 

VVG 
Rokiškio r. 2149975 0 2149975 429995 1719980 0 

 

 

Skuodo VVG Skuodo r. 1667306 0 1667306 333461 1333845 

1 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2.-7.2. 

Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, 

sveikos gyvensenos ir 

aktyvaus poilsio skatinimas 

LEADER-19.2.-SAVA-7.1. 

Parama laisvalaikio, sporto, 

kultūros ir neformalaus 

švietimo iniciatyvų 

skatinimui LEADER-19.2.-

SAVA-8.1. 

Parama jaunimo ir jaunų 

žmonių verslumo iniciatyvų 

kūrimuisi LEADER-19.2.-

SAVA-8.2. 

8 

(2+4

+1+

1) 

2 

Parama  investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2.-7.2. 

2 
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3 

Parama alternatyviųjų 

žemės ūkio veiklų 

vykdymui LEADER-19.2.-

SAVA-5.1. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

4 

Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui ir 

realizavimui LEADER-

19.2.-SAVA-5.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

5 

Parama buitinių ir kitų 

paslaugų plėtrai kaimo 

vietovėse  LEADER-19.2.-

SAVA-6.1. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Sūduvos VVG 
Kazlų 

Rūdos sav. 
1365162 0 1365162 273032 1092130 0 

 

 

Šakių krašto 

VVG 
Šakių r. 2599003 0 2599003 519801 2079202 0 

 

 

Šalčininkų r. 

VVG 

Šalčininkų 

r. 
2673653 0 2673653 534731 2138922 1 

Parama bendruomenių 

socialinės partnerystės 

iniciatyvoms LEADER-

19.2-SAVA-7.1. 

Bendruomenių veiklai 

svarbių viešųjų erdvių 

įrengimas LEADER-19.2-

SAVA-7.2. 

Parama socialinėms, 

kultūrinėms, jaunimo 

bendradarbiavimo 

iniciatyvoms LEADER-

19.2-SAVA-8.1. 

Jaunimo laisvalaikio 

užimtumo galimybių 

kūrimas LEADER-19.2-

SAVA-8.2. 

 

Šiaulių r. 

VVG 
Šiaulių r. 2807186 0 2807186 561437 2245749 

1 

Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas LEADER-19.2-

SAVA-4. 

6 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Šiaurės 

vakarų 

Lietuvos 

VVG 

Mažeikių r. 2218612 0 2218612 443722 1774890 

1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2-6.2. 

8 
(7+1) 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2-6.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

3 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 
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Šilalės r. 

VVG 
Šilalės r. 2246885 0 2246885 449377 1797508 

1 

Vietos kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas. LEADER-19.2-

SAVA-4. 

Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse LEADER-19.2-

SAVA-6. 

0 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2-6.2. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4. 

2 
(1+1) 

Širvintų r. 

VVG 
Širvintų r. 1441880 0 1441880 288376 1153504 1 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2-6.4. 

1 

Švenčionių r. 

VVG 

"Švenčionių 

partnerystė" 

Švenčionių 

r. 
2364258 0 2364258 472852 1891406 

1 

Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2.-6.2. 

Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2.-6.4. 

8 
(3+5) 

2 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

2 

3 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2.-6.2. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2.-6.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Tauragės r. 

VVG 
Tauragės r. 2096479 0 2096479 419296 1677183 1 

Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2. 

2 

Telšių r. VVG Telšių r. 3113574 0 3113574 622715 2490859 

1 

Parama investicijoms į 

mažos apimties 

infrastruktūrą LEADER-

19.2- 7.2. 

Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą, kraštovaizdį 

LEADER-19.2- 7.6. 

3 
(2+1) 

2 

Parama ne žemės ūkio 

verslui pradėti LEADER-

19.2- 6.2. 

Parama ne žemės ūkio 

verslui plėtoti LEADER-

19.2- 6.4. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Trakų krašto 

VVG 
Trakų r. 2132942 0 2132942 426588 1706354 1 

Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas LEADER-19.2-

SAVA-4. 

NVO socialinės veiklos 

skatinimas ir įvairinimas 

LEADER-19.2- SAVA-5. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Ukmergės r. 

VVG 
Ukmergės r. 1873460 0 1873460 374692 1498768 0 
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Utenos 

regiono VVG 
Utenos r. 1729413 253161 1982574 396515 1586059 0 

 

 

Varėnos 

krašto VVVG 
Varėnos r. 1912973 0 1912973 382595 1530378 0 

 

 

Vilkaviškio 

krašto VVG 

Vilkaviškio 

r. 
2803142 0 2803142 560628 2242514 0 

 

 

Vilniaus r. 

VVG 
Vilniaus r. 5288346 0 5288346 1057669 4230677 

1 

Viešųjų erdvių bei 

infrastruktūros tvarkymas ir 

įrengimas LEADER-19.2-

SAVA-7 

7 

2 

Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti LEADER-19.2.-6.4. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

3 

Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti LEADER-19.2.-6.2. R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

4 

Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, 

gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimas, 

bendrų iniciatyvų rėmimas  

LEADER-19.2-SAVA-6. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

VVG 

"Nemunas" 
Jurbarko r. 2110405 0 2110405 422081 1688324 1 

Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos 

organizavimas LEADER-

19.2-SAVA-8. 

Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą 

LEADER-19.2-SAVA-9. 

Neformalaus ugdymo 

gerinimas įtraukiant vaikus 

ir jaunimą į vietos 

bendruomenės 

organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą 

LEADER-19.2-SAVA-10. 

10 

(4+2

+4) 

VVG 

"Pagėgių 

kraštas" 

Pagėgių sav. 1107477 0 1107477 221495 885982 0  
 

VVG "Pajūrio 

kraštas" 
Klaipėdos r. 2981836 0 2981836 596367 2385469 0  
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VVG 

"Pakruojo r. 

partnerystė" 

Pakruojo r. 2010734 0 2010734 402147 1608587 

1 

Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų 

ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Novatoriška ūkio ir verslo 

plėtra geriau panaudojant 

vietos išteklius LEADER-

19.2-SAVA-6. 

Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos 

organizavimas LEADER-

19.2-SAVA-8. 

Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą 

LEADER-19.2-SAVA-9. 

Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės 

organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą 

LEADER-19.2-SAVA-10. 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

5 

(0+1

+1+

1+2

+0) 

2 

Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų 

ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

3 
(2+1) 

3 

Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų 

ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Novatoriška ūkio ir verslo 

plėtra geriau panaudojant 

vietos išteklius LEADER-

19.2-SAVA-6. 

Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos 

organizavimas LEADER-

19.2-SAVA-8. 

Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą 

LEADER-19.2-SAVA-9. 

Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės 

organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“ 

LEADER-19.2-SAVA-10. 

Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas LEADER-

19.2-SAVA-3. 

9 

(1+3

+1+

1+2

+1) 
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VVG 

"Radviliškio 

lyderis" 

Radviliškio 

r. 
2486600 0 2486600 497320 1989280 1 

Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis 

panaudojimas LEADER-

19.2-SAVA-5. 

Bendradarbiavimo rėmimas 

vykdant regioninių 

produktų rinkodarą ir 

kuriant maisto grandinę 

„nuo lauko iki stalo" 

LEADER-19.2-SAVA-8. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

Zarasų-

Visagino 

regiono VVG 

Zarasų r., 

Visagino 

sav. 

1483747 572081 2055828 411166 1644662 1 

Paslaugų ir vietos produktų 

kūrimas LEADER-19.2-

SAVA-6-2. 

Parama jauniems žmonėms 

ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti 

LEADER-19.2-SAVA-8. 

R
en

k
am

o
s 

p
ar

ai
šk

o
s 

 

 


