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2019 m. gegužės 21 d. 

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Vietos projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Paramos 

lyginamoji 

dalis, proc 

1. IGNA-

LEADER-6B-

DJ-9-1-2018 

Maria 

Trofimova 

- „Kūrybinės 

dirbtuvės 

Rimšės 

miestelyje“ 

Projekto tikslas – modernizuoti medžio 

gaminių gamybą (gaminiai unikalūs, turintys 

meninę vertę, naudojama daug rankinio 

darbo), siekiant išplėsti gaminamos 

produkcijos asortimentą ir padindinti kiekius, 

sukurti darbo vietą asmeniui iki 40 metų 

amžiaus, teikti naudą rajono fiziniams ir/arba 

juridiniams asmenims, didinti rajono 

patrauklumą, užtikrinant turistų užimtumą. 

Įgyvendinant projektą bus pastatytas pastatas-

dirbtuves, įsigytos frezavimo stakles bei 

sukurta staliaus-dailidės darbo vieta. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. vasario 28 d. 

37 291 

(be PVM) 

67,4883 

2. IGNA-

LEADER-6B-

DJ-9-2-2018 

UAB 

„Arianda“ 

- „Verslo 

kūrimas“ 

Projekto tikslas – pradėti gręžtinių pamatų 

įrengimo veiklą. Įgyvendinant vietos projektą 

bus įsigytas vikšrinis ekskavatorių su priedais, 

sukurta nauja darbo vieta. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga: 2019 m. gruodžio 31 d. 

37 189 

(be PVM) 

70 

3. IGNA-

LEADER-6A-

DJ-9-3-2018 

Nerijus 

Grušnius 

- „Nerijaus 

Grušniaus 

pramogų ir 

poilsio 

organizavimo 

Vietos projektu siekiama 2 etapais įsigyti 

kokybiškus, atitinkančius šių dienų reikalavimus 

20 vnt. sukomplektuotų mobilių lauko kubilų, 

skirtų vandens turizmo mėgėjų poilsiaviečių 

lankytojų poreikiams tenkinti, efektyviai juos 

37 290 

(be PVM) 

69,05556 



  
veikla Ignalinos 

rajono 

savivaldybėje“ 

eksploatuoti, plėsti turizmo verslą Ignalinos 

rajono kaimiškosiose vietovėse. Projekto 

įgyvendinimo metu planuojama sukurti vieną 

darbo vietą pagal verslo liudijimą. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 30 d. 
4. IGNA-

LEADER-6A-

DJ-9-4-2018 

Tomas 

Vaitkevičius 

- „Tomo 

Vaitkevičiaus 

aktyvaus poilsio 

organizavimo 

veiklos 

steigimas 

Ignalinos rajono 

savivaldybėje“ 

Projekto tikslas – tenkinti masinį vandens 

turizmo mėgėjų poreikį. Įgyvendinant vietos 

projektą bus įsigyta 50 vnt. sukomplektuotų 

irklinių valčių ir sukurta viena darbo vieta 

pagal verslo liudijimą. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga: 2020 m. lapkričio 31 d. 

37 100 

(be PVM) 

70 

5. IGNA-

LEADER-6A-

DK-9-5-2018 

Ingrida 

Ivanauskienė 

- „Meno terapijos 

bei kūrybos 

edukacinės 

stovyklos 

įkūrimas“ 

Projekto tikslas – įkurti meno terapijos bei 

kūrybos edukacinę stovyklą, siekiant kurti 

naujas paslaugas, steigti darbo vietas, 

pritraukti daugiau turistų, teikti naudą rajono 

fiziniams ir/arba juridiniams asmenims. 

Įgyvendinant vietos projektą bus 

rekonstruotas pastatas – gyvenamasis namas jį 

pritaikant veiklai vykdyti ir sukurta 1,5 darbo 

vietos, iš jų 0,5 darbo vietos (etato) asmeniui 

iki 40 metų. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 

2021 m. balandžio 20 d. 

37 290 

(be PVM) 

69,52879 

6. IGNA-

LEADER-6A-

DJ-9-6-2018 

UAB „Kaimo 

plėtros 

projektai“ 

- „Kempingo 

kūrimas 

Ignalinos r. 

sav.“ 

Projekto tikslas – prie ež. Baltys įkurti 

kempingą ir klasifikuoti jį valstybinio turizmo 

departamento prie ūkio ministerijos nustatyta 

tvarka (gauti klasifikavimo pažymėjimą). 

Įgyvendinant vietos projektą bus įrengti 

vandens gręžinis, nuotekų tvarkymo 

įrenginiai, registratūros ir sanitarinis 

konteineriai, tvora. Planuojama sukurti vieną 

darbo vietą. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 

2021 m. rugpjūčio 31 d. 

37 290 
(be PVM) 

70 

7. IGNA-

LEADER-6B-

DJ-9-7-2018 

MB GRAN 

PELET 

- „MB GRAN 

PELET medžio 

granulių 

gamybos veiklos 

Projekto tikslas – pradėti medžio granulių 

gamybos veiklą, sukurti darbo vietas, teikti 

naudą rajono fiziniams ir/arba juridiniams 

asmenims, didinti rajono patrauklumą. 

37 291 

(be PVM) 

56,99494 



  
įkūrimas“ Įgyvendinant projektą bus įsigyta, sumontuota 

ir paleista medžio granulių gamybos įrangą, 

produkcijai pristatyti į realizavimo vietas ir 

pas klientus bei sukurtos dvi darbo vietos 

krovikui ir pakuotojui. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga: 2020 m. vasario 28 d. 
8. IGNA-

LEADER-6A-

DJ-9-9-2018 

Tomas 

Kajėnas 

- „Tomo Kajėno 

kraštovaizdžio 

tvarkymo verslo 

kūrimas kaime“ 

Projekto tikslas – atsižvelgiant į galimybes ir 

rinką, sukurti kraštovaizdžio tvarkymo 

paslaugų teikimui palankią aplinką – įkurti 

efektyvią ir kryptingą paslaugų veiklą, didinti 

veiklos konkurencingumą kaimo vietovėje, 

investuojant į materialinės bazės susikūrimą, 

kas sudarys sąlygas mažiausiomis sąnaudomis 

efektyviai teikti paslaugas kaimo gyventojams 

ir įmonėms. Įgyvendinant projektą bus įsigyta 

kraštovaizdžio tvarkymui reikalinga įranga - 

freza (smulkintuvas) ir sukurta viena darbo 

vieta. 

34 930 
(be PVM) 

70 

Iš viso: 295 671 - 

 


