
 
IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA „IGNALINOS RAJONO KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA“ 

PARAMOS SUTARTIES NR. 42VS-KU-15-1-06679 
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2020 m. rugsėjo 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-AKVA-

8.2.2.Ž-DJIS-

18-2-2020 

UAB „FS 

COMPANY“ 

- „Sąlygų teikti 

rekreacinės 

žvejybos 

paslaugas 

sudarymas UAB 

FS company“ 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas 

kompleksiškų rekreacinės žvejybos paslaugų 

teikimui (sukurti integralią rekreacinės 

žvejybos infrastruktūrą) Palūšėje. 

Įgyvendinant projektą apgyvendinimo 

paslaugų teikimui bus pastatytas pastatas, 

pritaikytas asmenis su judėjimo negalia, 

įsigytos žvejams-mėgėjų poreikiams skirtos 

valtis, sukurta nauja žvejybos organizatoriaus 

paslauga. Projekto įgyvendinimo pradžia:  2020 

m. rugsėjo 16 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 

2022 m. kovo 25 d. 

48 664 

(be PVM) 

70 

2. IGNA-AKVA-

8.2.2.Ž-DJ-18-

5-2020 

Tomas 

Vaitkevičius 

- „Rekreacinei 

žvejybai 

pritaikytų 

paslaugų 

kūrimas“ 

Projekto tikslas – pradėti rekreacinės žvejybos 

ir su ja susijusių paslaugų veiklą, apjungiant 

jau vykdomą poilsio, susijusio su vandens 

turizmu organizavimo veiklą, įsigyti dvi 

transporto priemones žvejams vežti, siekiant 

išplėsti teikiamų paslaugų spektrą vietos ir 

atvykstantiems žvejams, sukurti darbo vietas, 

teikti naudą rajono fiziniams ir/arba 

juridiniams asmenims, didinti rajono 

patrauklumą. Projekto įgyvendinimo pradžia:  

2020 m. rugsėjo 16 d. Projekto įgyvendinimo 

34 710 

(be PVM) 

50 



  
pabaiga: 2021 m. kovo 31 d. 

3. IGNA-AKVA-

8.2.2.Ž-DJ-18-

7-2020 

Miglė 

Grušnienė 

- „Žvejok ir 

ilsėkis Ignalinos 

rajone“ 

Projekto tikslas – pradėti rekreacinės žvejybos 

ir su ja susijusių paslaugų veiklą, įsigyti žvejų 

namelius su pirtimi ant priekabos (8 vnt.). 

Mobilūs žvejo nameliai bus naudojami 

įvairiose žvejybos vietose vykdant rekreacinei 

žvejybai būdingą paslaugų veiklą. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2020 m. spalio 28 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. kovo 31 

d. 

48 650 
(be PVM) 

70 

Iš viso: 132 024 - 

 


