
 

 

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SVARSTYTŲ NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO 

MINISTERIJOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETE, 
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1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 

m.“ Nr. 42VS-KU-15-1-06679-PR001 

Vietos plėtros strategijos remiamos priemonės/veiklos sritys VPS prioritetas Nr. I „Paslaugų ir vietos projektų kūrimas bei 

gerinimas“:  

VPS priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-5)  

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas (pagal 

priemones/veiklos sritis), Eur 

443 758,70 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2017 m. spalio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d. 

Kvietimas Nr. 3 

 

  

 



2 

 

 

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, sąrašas:  

 

Eil. 

Nr. 
Paraiškos numeris 

Pareiškėjo 

vardas, pavardė / 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinės 

vertės 

balai 

 

Rekomenduo

ta skirti 

paramos 

suma, Eur 

Paramos 

intensyvum

as,proc. 

Didžiausia paramos suma, Eur 

Europos žemės 

ūkio fondo kaimo 

plėtrai lėšos 

(85 proc. paramos 

sumos) 

Bendrojo 

finansavimo 

lėšos (15 proc. 

paramos 

sumos) 

VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos projektų kūrimas bei gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 

1. 

 

IGNA-LEADER-6A-DJI-

3-6 / 42VS-PV-17-1-

04204-PR001 

Erika Žilėnaitė 70 
37 290,65 (be 

PVM) 
68,05 

 

31 697,05 

 

 

5 593,60 

 

Iš viso: - 37 290,65 - - - 
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3. Vietos projektų paraiškų, kurioms nerekomenduojama skirti paramos, sąrašas:  

 

Eil. 

Nr. 
Paraiškos numeris 

Pareiškėjo 

vardas, 

pavardė / 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtin

ės vertės 

balai 

 

Paramos neskyrimo priežastis 

VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos projektų kūrimas bei gerinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 

1. 

 

IGNA-LEADER-

6A-DI-3-1 / 42VS-

PV-17-1-04200-

PR001 

UAB „Vezuvis“ 65 

Pagal UAB „Vezuvis“ (toliau – Pareiškėja) 2017 m. gruodžio 1 d. pateiktą 

paramos paraišką Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-1 pagal Ignalinos rajono vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės 

plėtros strategija 2014–2020 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Paslaugų ir vietos 

produktų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (toliau – Paraiška) 

parama neskiriama, nes vietos projektas neatitinka Vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 

21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 

redakcija) (toliau – Taisyklės), 23.1.5 papunktyje nustatyto tinkamumo gauti 

paramą kriterijaus (Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, jog ūkio subjektas 

atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks 

ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių 

pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-

440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo 

nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-169 redakcija) (toliau – EKG taisyklės). 

 


