
 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. GRUODŽIO 10 D. POSĖDŽIO 

  PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. PAK-5 

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.” I prioriteto priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, 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 „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. 
IGNA-

LEADER-6A-

DJ-16-5-2019 

Paulius Alekna „Verslo kūrimas“ 80 37 290,65 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

2. 
IGNA-

LEADER-6A-

Nerijus 

Lekavičius 

„Ginučių linėja“ 75 37 290,65 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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DJ-16-2-2019 

3. 

IGNA-

LEADER-6A-

DJ-16-1-2019 

Kęstutis Čepulis „Kęstučio 

Čepulio 

autoserviso 

paslaugų veiklos 

kūrimas“ 

70 36 967,87 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų pirmąjį prioritetinį sąrašą: 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų antrąjį 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 I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-5-2019 Paulius Alekna „Verslo kūrimas“ 80 

2. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-2-2019 Nerijus Lekavičius „Ginučių linėja“ 75 

3. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-1-2019 Kęstutis Čepulis „Kęstučio Čepulio autoserviso 

paslaugų veiklos kūrimas“ 
70 

4. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-3-2019 Miglė Grušnienė „Miglės Grušnienės pramogų ir 

poilsio organizavimo veikla 

Ignalinos rajono savivaldybėje“ 

60 

5. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-4-2019 Mantas Lukas „Verslo kūrimas“ 60 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Atitiktis antriniams prioritetiniams 

kriterijams 

1 2 3 4 5 

VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-4-2019 Mantas Lukas „Verslo kūrimas“ Atitinka 95.3.1. “mažesnė prašoma paramos 

suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti.“ 1 darbo vietai (visam etatui) 
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4. 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 “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, 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: 

 

 

 

sukurti prašoma 37 100,10 Eur. 

2. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-3-2019 Miglė Grušnienė „Miglės Grušnienės pramogų ir 

poilsio organizavimo veikla 

Ignalinos rajono savivaldybėje“ 

Atitinka 95.3.1. “mažesnė prašoma paramos 

suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti.“ 1 darbo vietai (visam etatui) 

sukurti prašoma 37 290,00 Eur. 

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 I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-4-2019 Mantas Lukas „Verslo kūrimas“ 60 37 100,10 Eur 

2. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-3-2019 Miglė Grušnienė „Miglės Grušnienės pramogų ir 

poilsio organizavimo veikla 

Ignalinos rajono savivaldybėje“ 

60 37 290,00 Eur 

 IŠ VISO: 74 390,10 
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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 “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ 

1. 

IGNA-

LEADER-6B-

DJIS-17-1-

2019 

VšĮ Minčių 

medis 

„Socialinės 

edukacijos ir 

užimtumo 

skatinimo 

centras „Minčių 

medis“ 

70 32 884,27 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

2. 

IGNA-

LEADER-6B-

DS-17-2-2019 

VšĮ Pažangaus 

bendradarbiavimo 

akademija 

„Noriu būti 

sveikas. Kad 

pasaulis kvėpuotų 

lengviau“ 

60 34 219,49 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Antanas Šakalys 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Jelena Jusis 

  



5 

                                                                                      

 

 

 

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  

 


