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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-6A-

DI-3-3 

Kibis, UAB - „UAB „Kibis“ 

verslo plėtra“ 
Projekto tikslas – UAB „Kibis“ verslo plėtra 

dizaino projektavimo paslaugų srityje ir naujų 

darbo vietų kūrimas Ignalinos rajono vietos 

veiklos grupės teritorijoje. Vietos projektas 

yra skirtas kurti unikalią paslaugą – etno/eko 

dizaino (paremto vietos kultūra, tradicijomis) 

elementų projektavimą. Tuo tikslu bus 

įsigytas spausdintuvų komplektas bei sukurta 

nauja dizainerio technologo darbo vieta. 
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. rugpjūčio 

30 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. 

sausio 31 d. 

36 680,00 

(be PVM) 

70 

2. IGNA-

LEADER-6A-

DJI-3-4 

Jolita 

Bužinskienė 

- „Jolitos 

Bužinskienės 

keramikos 

studijos įkūrimas“ 

Projekto tikslas – įkurti keramikos studiją, 

siekiant kurti darbo vietą jaunam žmogui, tenkinti 

vietos gyventojų poreikius ir pritraukti turistų į 

kaimo vietovę. Įgyvendinant vietos projektą bus 

rekonstruotas ūkinis pastatas, jį pritaikant veiklai, 

įsigyta reikalinga įranga, sukurta nauja darbo 

vieta. Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. 

spalio 22 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 

m. gruodžio 31 d. 

37 080,00 

(be PVM) 

70 

3. IGNA-

LEADER-6A-

DI-3-5 

Petronita, MB - „MB Petronita 

verslo vystymas ir 

plėtra“ 

Projekto tikslas – praplėsti paslaugų spektrą ir 

įsilieti į populiarėjančią kino pramonę Lietuvoje 

bei pasiūlyti kino kūrėjams įrangą jų kuriamai 

30 712 

(be PVM) 

70 



  
produkcijai. Vietos projektas yra skirtas teikti 

kino aikštelių technines aptarnavimo paslaugas. 

Tuo tikslu bus įsigyta įranga bei sukurta nauja 

vadybininko darbo vieta. Projekto įgyvendinimo 

pradžia: 2018 m. spalio 10 d. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. gruodžio 1 d. 

4. IGNA-

LEADER-6A-

DJI-3-6 

Erika Žilėnaitė - „Erikos Žilėnaitės 

sulčių spaudimo 

paslaugų teikimas 

ir natūralių sulčių 

gamyba. Verslo 

kūrimas“ 

Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės sulčių 

spaudimo paslaugą ir natūralių sulčių gamyba, 

sukurti ir išlaikyti dvi darbo vietas, išplėsti 

paslaugų spektrą, gauti pelną. Įgyvendinant vietos 

projektą bus pagal reikalavimus paruoštos 

patalpos, nupirkta ir sumontuota sulčių spaudimo 

įranga. Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. 

liepos 23 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2018 

m. gruodžio 31 d. 

37 291 

(be PVM) 

68,05 

5. IGNA-

LEADER-6A-

DI-3-8 

TV akademija 

LT, UAB 

- „UAB „TV 

akademija LT“ 

verslo plėtra“ 

Projekto tikslas – UAB „TV akademija LT“ 

verslo plėtra renginių organizavimo paslaugų 

srityje ir naujų darbo vietų kūrimas Ignalinos 

rajono vietos veiklos grupės teritorijoje. 

Vietos projektas yra skirtas teikti 

fotografavimo ir renginių organizavimo 

paslaugas. Tuo tikslu bus įsigyta įranga bei 

sukurta nauja vadybininko darbo vieta. 
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. rugsėjo 

24 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. 

lapkričio 30 d. 

26 311,00 

(be PVM) 

70 

6. IGNA-

LEADER-6A-

DJIK-3-10 

Valdas 

Danilevičius 

 „Valdo 

Danilevičiaus 

gamtos muziejaus 

įkūrimas“ 

Projekto tikslas – įkurti gamtos muziejų 

(tokio pobūdžio muziejaus Ignalinos rajone 

nėra), išplėsti teikiamų paslaugų spektrą, 

sukurti darbo vietą, pritraukti daugiau turistų, 

teikti naudą rajono fiziniams ir/arba 

juridiniams asmenims. Įgyvendinant vietos 

projektą bus pastatytas pastatas, įkurtas 

gamtos muziejus ir sukurta darbo vieta. 
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018 m. spalio 1 

d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

37 100,00 

(be PVM) 

70 

Iš viso: 205 174 - 

 


