
 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. RUGSĖJO 24 D. POSĖDŽIO 

  PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. PAK-4 

Ignalina 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir 

žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” II prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis 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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1. 

IGNA-

LEADER-6B-

K-13-2-2019 

Ignalinos 

kultūros ir 

sporto centras 

„Ignalinos 

krašto tradicinių 

švenčių 

gyvybingumo 

išsaugojimas ir 

100 8 688,19 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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plėtra“ 

2. 

IGNA-

LEADER-6B-

JKV-13-3-

2019 

Paliesiaus dvaro 

asociacija 

„Puoselėjame 

Ignalinos krašto 

tradicinius 

amatus ir 

folklorą“ 

100 8 265,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

3. 

IGNA-

LEADER-6B-

K-13-5-2019 

Folkloro klubas 

„Čiulbutė“ 

„Gyvoji tradicija 

– iš lūpų į lūpas, 

iš kartos į kartą“ 

100 8 759,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

4. 

IGNA-

LEADER-6B-

K-13-1-2019 

Ignalinos rajono 

Linkmenų 

kaimo 

bendruomenė 

„Šventės vienija 

bendruomenė“ 

85 2 147,30 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1. IGNA-LEADER-6B-K-13-2-2019 Ignalinos kultūros ir sporto 

centras 

„Ignalinos krašto tradicinių 

švenčių gyvybingumo 

išsaugojimas ir plėtra“ 

100 

2. IGNA-LEADER-6B-JKV-13-3-

2019 

Paliesiaus dvaro asociacija „Puoselėjame Ignalinos krašto 

tradicinius amatus ir folklorą“ 

100 

3. IGNA-LEADER-6B-K-13-5-2019 Folkloro klubas „Čiulbutė“ „Gyvoji tradicija – iš lūpų į 

lūpas, iš kartos į kartą“ 

100 

4. IGNA-LEADER-6B-K-13-1-2019 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo 

bendruomenė 

„Šventės vienija bendruomenė“ 85 

5. IGNA-LEADER-6B-V-13-4-2019 Ignalinos krašto muziejus „Ignalina ir boksas“ 75 
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3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir 

žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” I prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas, verslo, socialinio 

verslo kūrimo ir vystymo srityse“, atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis 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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS I prioriteto priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas, verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo 

srityse“, kodas Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3 

1. IGNA- VšĮ Projektų „Potencialių 100 9 548,99 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1. IGNA-LEADER-6B-V-13-4-2019 Ignalinos krašto muziejus „Ignalina ir boksas“ 75 8 550,00 

 IŠ VISO: 8 550,00 
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LEADER-1C-

M-14-1-2019 

valdymo ir 

mokymo centras 

vietos projektų 

pareiškėjų, 

projektų 

vykdytojų ar jų 

atstovų 

kompetencijos 

didinimas verslo 

ir socialinio 

verslo srityse“ 

vertinimo etapą. 

2. 

IGNA-

LEADER-1C-

MS-14-2-2019 

Lietuvos 

ūkininkų 

sąjungos 

Ignalinos rajono 

skyrius 

„Verslas 

kuriantis 

socialinį 

poveikį“ 

100 9 820,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir 

žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” II prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis 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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 
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Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS II prioriteto priemonės  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“, kodas Nr.  LEADER-19.2-7.2 

1. 

IGNA-

LEADER-6B-

JIS-15-3-2019 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Universalios 

sporto aikštelės 

įrengimas 

Ignalinos rajono 

Vidiškių kaime“ 

100 62 882,33 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

VPS II prioriteto priemonės  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“, kodas Nr.  LEADER-19.2-7.2 

1. IGNA-LEADER-6B-JIS-15-3-

2019 

Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija 

„Universalios sporto aikštelės 

įrengimas Ignalinos rajono 

Vidiškių kaime“ 

100 

2. IGNA-LEADER-6B-I-15-2-2019 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo 

bendruomenė 

„Viešosios erdvės sutvarkymas 

Linkmenų kaime“ 

95 

3. IGNA-LEADER-6B-JIS-15-1-

2019 

Rimšės Švc. Trejybės parapija „Rimšės medinio paveldo 

išsaugojimas ir pritaikymas 

lankymui, krašto turistinio 

80 
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3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Antanas Šakalys 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Jelena Jusis 

  

potencialo stiprinimui“ 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS II prioriteto priemonės  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“, kodas Nr.  LEADER-19.2-7.2 

1. IGNA-LEADER-6B-I-15-2-2019 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo 

bendruomenė 

„Viešosios erdvės sutvarkymas 

Linkmenų kaime“ 

95 35 187,70 

2. IGNA-LEADER-6B-JIS-15-1-

2019 

Rimšės Švc. Trejybės parapija „Rimšės medinio paveldo 

išsaugojimas ir pritaikymas 

lankymui, krašto turistinio 

potencialo stiprinimui“ 

80 20 400,00 

 IŠ VISO: 55 587,70 
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Tomas Baušys  Jolanta Jurėnienė  Inga Ponomarenko  

Lina Brukšė  
Rytis Kajėnas 

 
 Antanas Šakalys  

Edita Brukštuvienė  Jolanta Mačiulienė    Valdas Trapikas  

Valdas Danilevičius  
Marijona 

Lukaševičienė 
 Rasa Trubilienė  

Arvydas Gaidelis    Galina Orlova  Manfredas Žymantas  

 


