
Zarasų–Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategijos santrauka  
  

Eilės  
Nr. 

 

Priemonės 

pavadinimas  
Proc. 

strategijoje  
Projektų 

skaičius  

(vnt.) 

Tinkami gavėjai  Tikslinė 

grupė  
Tinkamumo sąlygos  Pirmumo kriterijai  Didžiausia 

paramos 

suma,  
(Eur)  

Paramos 

proc.  
Darbo 

vietų 

sk.  

I PRIORITETAS „KAIMO VIETOVIŲ KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMAS“  

(25 proc. strategijos lėšų) 

1   „Parama 

investicijoms į visų 

rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-

19.2-7.2.) 

12,05   7  Viešieji pelno 

nesiekiantys 

juridiniai asmenys, 

registruoti pagal 

LR Asociacijų, 

Labdaros ir 

paramos fondų  ir 

Viešųjų įstaigų 

įstatymus. Zarasų 

rajono 

savivaldybė, 

Visagino 

savivaldybė. 

VVG teritorijos 

vietos 

gyventojai  

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka  bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse. 

registruoti  subjektai. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1.  Projekto naudos 

gavėjų skaičius. 

2.  Projektu 

sukuriamų  

paslaugų skaičius. 

 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų 

sąrašas bus 

nustatomas veiklos 

srities įgyvendinimo 

taisyklėse. 

28 312,00  

 

80  - 

2  „Bendradarbiavimas 

ir gebėjimų 

ugdymas, kultūrinės 

ir jaunimo veiklos 

skatinimas“  (kodas 

LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

4,26 10 Viešieji pelno 

nesiekiantys 

juridiniai asmenys, 

registruoti pagal 

LR Asociacijų, 

Viešųjų įstaigų 

(kurių steigėjas 

nėra valstybė ar 

savivaldybė) ir  

Labdaros ir 

paramos fondų 

įstatymus. 

 VVG 

teritorijos 

vietos 

gyventojai 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik VVG 

teritorijoje registruoti  

subjektai. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Projektas 

teikiamas su 

partneriu (-iais). 

2. Į projekto veiklas 

įtrauktas jaunimas 

iki 29 m. 

 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų 

sąrašas bus 

nustatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

taisyklėse. 

 

7006,00  80  - 



3.  „Žuvininkystės 

bendruomenės 

kompetencijų 

ugdymas, 

bendradarbiavimo 

su šalies 

žuvininkystės 

bendruomenėmis 

skatinimas“ (kodas 

BIVP-AKVA-

SAVA-1) 

1,28 3 Viešieji pelno 

nesiekiantys 

juridiniai asmenys, 

registruoti pagal 

LR Asociacijų, 

Viešųjų įstaigų 

(kurių steigėjas 

nėra valstybė ar 

savivaldybė) ir 

Labdaros ir 

paramos fondų 

įstatymus. 

 Su 

žuvininkyste 

susiję VVG 

teritorijos 

vietos 

gyventojai  

 1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti  

subjektai. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Projektas 

teikiamas su 

partneriu (-iais). 

2. Į projekto veiklas 

įtrauktas jauni 

žmonės iki 40 metų. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų 

sąrašas bus 

nustatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

taisyklėse.  

7 017,00  80    

4.  „Sąlygų rekreacinei 

žvejybai sudarymas 

ir gerinimas“  

(kodas BIVP-

AKVA-SAVA-2) 

7,41 4 Juridinis asmuo: 

NVO, VšĮ (kurių 

steigėjas 

savivaldybė ar 

valstybė),  Zarasų 

raj. sav., Visagino 

sav. 

Su 

žuvininkyste 

susiję VVG 

teritorijos 

vietos 

gyventojai 

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti  

subjektai. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Projektas 

įgyvendinamas prie 

kelių vandens 

telkinių. 

2.  Sudaromos 

sąlygos rekreacinei 

žvejybai ten, kur jų 

nebuvo. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų 

sąrašas bus 

nustatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

taisyklėse. 

30 467,00 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eilės  
Nr. 

 

Priemonės 

pavadinimas  
Proc. 

strategijoje  
Projektų 

skaičius  

(vnt.) 

Tinkami 

gavėjai  
Tikslinė grupė  Tinkamumo sąlygos  Pirmumo kriterijai  Didžiausia 

paramos 

suma,  
(Eur)  

Paramos 

proc.  
Darbo 

vietų 

sk.  

II PRIORITETAS „EKONOMINĖS VEIKLOS ĮVAIRINIMAS IR PLĖTRA“ 

(75 proc. strategijos lėšų) 

5. „Žemės ūkio 

produkcijos 

perdirbimas“ (kodas 

LEADER - 19.2- 

SAVA - 6 - 1).   

8,12 4 Fiziniai 

asmenys, 

ūkininkai, 

juridiniai 

asmenys: labai 

mažos,  mažos, 

vidutinės 

įmonės. 

labai mažos,  

mažos, vidutinės 

įmonės, ūkininkai, 

Fiziniai asmenys 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti   

juridiniai asmenys bei 

VVG teritorijoje 

registruoti  fiziniai 

asmenys arba ūkininkai,  

joje įregistravę savo 

žemės valdą. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius. 

2. Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse. 

33 403,00 

 

Iki 50  

(vidutinėms 

ir mažoms 

įmonėms); 

Iki 70  

(fiziniams 

asmenims, 

ūkininkams  

ir labai 

mažoms 

įmonėms 

3 

6.  ”Paslaugų ir vietos 

produktų kūrimas“. 

(kodas LEADER - 

19.2 – SAVA – 6 - 2).   

12,19 6 Fiziniai 

asmenys, 

ūkininkai, 

juridiniai 

asmenys: labai 

mažos,  

mažos, 

vidutinės 

įmonės. 

labai mažos,  

mažos, vidutinės 

įmonės, ūkininkai, 

Fiziniai asmenys 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti   

juridiniai asmenys bei 

VVG teritorijoje 

registruoti  fiziniai 

asmenys arba ūkininkai,  

1. Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius. 

2. Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse. 

3 3403,00 Iki 50  

(vidutinėms 

ir mažoms 

įmonėms); 

Iki 70  

(fiziniams 

asmenims, 

ūkininkams  

ir labai 

mažoms 

įmonėms) 

4 



joje įregistravę savo 

žemės valdą. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

7.  „Parama jauniems 

žmonėms ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“ 

(kodas LEADER-19.2-

SAVA-8)  

 

10,95 6 Fiziniai 

asmenys, 

ūkininkai, 

labai mažos, 

mažos, 

vidutinės 

įmonės. 

Fiziniai asmenys iki 

40 metų. 

Labai mažos, 

mažos, vidutinės 

įmonės, kurių 

valdymo organų 

amžius/amžiaus 

vidurkis paraiškos 

pateikimo metu yra 

iki 40 metų 

 

 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti  

juridiniai ir VVG 

teritorijoje registruoti  

fiziniai asmenys. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius. 

2. Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse 

30 015,00 Iki 50  

(vidutinėms 

ir mažoms 

įmonėms); 

Iki 70  

(fiziniams 

asmenims, 

ūkininkams  

ir labai 

mažoms 

įmonėms) 

4 

8.  „Socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“   

(kodas LEADER-

19.2-SAVA-10) 

EŽŪFKP fondas, 

priemonei skirta  5,48  

proc. strategijos lėšų 

5,48 3 įvairių teisinių 

formų: 

bendrijos, 

bendrovės, 

kooperatyvai, 

savitarpio 

draudimo 

įmonės, 

asociacijos, 

susivienijimai, 

fondai ir kt. 

(išskyrus 

valstybės ir 

savivaldybės 

institucijas bei 

įstaigas, 

viešojo 

VVG teritorijos 

vietos gyventojai, 

kuriems bus 

teikiamos 

socialinės/viešos 

paslaugos ir 

projektą 

įgyvendinantys 

socialinio verslo 

subjektai 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje.  

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik VVG 

teritorijoje registruoti  

subjektai. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

3. Pagal priemonę 

remiama ūkinė veikla turi 

atitikti  LR Ūkio ministro 

2015-04-03 įsakymu 

1. Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius. 

2. Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų 

sąrašas bus nustatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

taisyklėse. 

30 017,00 80 2 



sektoriaus 

organizacijas ir 

kitas 

organizacijas). 

Nr.4-207 patvirtintą 

Socialinio verslo 

koncepciją. 

9. „Bendradarbiavimo 

rėmimas skatinant 

trumpos maisto 

tiekimo grandinės 

produktų gamybą ir 

rinkodarą“ (kodas 

LEADER-19.2-

SAVA-9) 

12,17 2 Viešieji pelno 

nesiekiantys 

juridiniai 

asmenys, 

registruoti 

pagal LR 

Asociacijų 

įstatymą. 

VVG teritorijos 

vietos gyventojai ir 

paramos gavėjai 

Pareiškėjas ir projektas 

atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir 

reikalavimus, nustatytus 

KPP 2014–2020 m. 8.1.2 

papunktyje. 

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 

Zarasų arba Visagino 

savivaldybėse registruoti 

juridiniai asmenys. 

2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje. 

1. Naujų darbo vietų 

skaičius. 

2. Projekte  užtikrinamas 

bendradarbiavimas, 

vykdant  vietoje 

užaugintos žemės ūkio 

produkcijos perdirbimą ir 

(ar) trumpos maisto 

tiekimo grandinės 

produktų gamybą ir 

rinkodarą. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse. 

 

100 078,00 

 

80 4 

10.  „Žuvininkystės 

regiono verslo  
sektoriaus stiprinimas“   
( BIVP-AKVA- 
SAVA- 3).    

21,41  4  Fiziniai 

asmenys, 

ūkininkai;  

juridiniai 

asmenys: 

labai mažos,  

mažos, 

vidutinės 

įmonės.  

L. mažos, mažos 

ir vidutinės 

įmonės, ūkininkai 

ir fiziniai 

asmenys, 

ketinantys pradėti  

verslą 

žuvininkystės ar 

akvakultūros 

srityse  ar jį plėsti 

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik  
VVG  teritorijoje 

registruoti   juridiniai ir 

fiziniai asmenys.  
2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje.  

1. Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius. 

2. Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse. 

 

  

88 031,00  50  8  

11. „Žuvininkystės 

regiono NVO 

ekonominio 

gyvybingumo 

skatinimas“.  

( BIVP-

AKVA- 

4,68  7  Viešieji pelno 

nesiekiantys 

juridiniai 

asmenys, 

registruoti 

pagal LR 

Asociacijų, 

Viešieji  pelno  
nesiekiantys 
juridiniai asmenys, 
registruoti pagal 

LR Asociacijų,  
Labdaros ir 

paramos fondų ir 

1. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik 
Zarasų arba Visagino 
savivaldybėse registruoti   
juridiniai asmenys.  

Didesnis naujų darbo 

vietų skaičius 

Sukuriama nauja darbo 

vieta jaunam žmogui iki 

40 m. 

Pastaba. Detalus 

atrankos kriterijų sąrašas 

10 996,00  80  2  



SAVA- 3).    

  

Labdaros ir 

paramos 

fondų ir 

Viešųjų 

įstaigų 

įstatymus.   

Viešųjų įstaigų 

įstatymus.   
2. Remiama veikla turi 

būti vykdoma VVG 

teritorijoje.   

bus nustatomas 

priemonės įgyvendinimo 

taisyklėse. 

 

    100  56              27  

  


