ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. VASARIO 28D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2019 m. vasario 28 d. Nr. 1
Kaišiadorys

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo
vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ priemonę „ Kaimų atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“, priemonės „Kaimų atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, priemonės
„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, 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 asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos
projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:
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Eil.
Nr.

1

1.

2.

1.

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:
Vietos
Pareiškėjo
Vietos projekto Vietos projekto
Prašoma
projekto
pavadinimas /
pavadinimas
pridėtinė vertė
paramos
paraiškos
vardas,
(kokybė) balais
suma, Eur
atpažinties
pavardė
(registracijos)
kodas

Sprendimas

4
5
6
7
2
3
VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“, (kodas LEADER-19.2-7.2)
KAIŠ„Sporto aikštyno
Stasiūnų
LEADER-6Batnaujinimas
100
42 617,55
Pradėti kitą vertinimo etapą
bendruomenė
JI-3-6-2018
Stasiūnuose“
„Rumšiškių
miestelio
Rumšiškių
KAIŠaktyvaus
bendruomenės
LEADER-6Blaisvalaikio
100
49 600,00
Pradėti kitą vertinimo etapą
veiklos centras
IJ-3-2-2018
parkas – vaikų
„Kokalnis“
žaidimo
aikštelė“
VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“, (kodas LEADER-19.2-7.6)
„Žiežmarių
Kaišiadorių
sinagogos
KAIŠrajono
pritaikymas
LEADER-6B100
77 469,38
Pradėti kitą vertinimo etapą
savivaldybės
turizmo ir
JIK-3-8-2018
administracija
kultūrinei
veiklai“

3

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

„Paparčių
dominikonų
Vertinimas nukeliamas į kitą atrankos komiteto posėdį,
vienuolyno
60
94 768,16
kadangi nesusidaro dalyvaujančių kvorumas.
statinių
tvarkyba“
VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)
„Rumšiškių
Rumšiškių
KAIŠmiestelio
bendruomenės
LEADER-6Bistorijos iš
85
4 712,95
Pradėti kitą vertinimo etapą
veiklos centras
JV-3-1-2018
Kauno marių
„Kokalnis“
dugno“
Pravieniškės-I
KAIŠbendruomenės
„Akimirkos
LEADER-6Bveiklos
85
4 998,85
Pradėti kitą vertinimo etapą
stebuklas“
V-3-11-2018
centras
„Praviena“
KAIŠAnglininkų
„Sugrįžkim į
Vertinimas nukeliamas į kitą atrankos komiteto posėdį,
LEADER-6B70
4 949,54
bendruomenė
gimtą kraštą“
kadangi nesusidaro dalyvaujančių kvorumas.
JV-3-7-2018
KAIŠAsociacija
„Napoleono
LEADER-6BŽiežmarių
70
5 000,00
Pradėti kitą vertinimo etapą
lobis“
JV-3-12-2018
bendruomenė
Metinis renginių
KAIŠAsociacija
ciklas „Švenčių
LEADER-6B60
4 998,85
Pradėti kitą vertinimo etapą
Paparčių krašto
ratas mus
J-3-10-2018
augina“
KAIŠKaimų
„Kur gimėm,
Vertinimas nukeliamas į kitą atrankos komiteto posėdį,
LEADER-6Bbendruomenė
60
2 000,00
kur augom“
kadangi nesusidaro dalyvaujančių kvorumas.
VJ-3-3-2018
„Viltija“
KAIŠLEADER-6BJIK-3-5-2018

Kaimų
bendruomenė
„Viltija“
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2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo:
Eil.
Nr.
1

1.

2.

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas / Vietos projekto
atpažinties (registracijos)
Sprendimas
vardas, pavardė
pavadinimas
kodas
2
3
4
5
VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“, (kodas LEADER-19.2-7.2)
„Sporto aikštelės
įrengimas ir
Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, buvo
pritaikymas
KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4skiriama 90 atrankos balų. Siūloma vietos projektą įtraukti į
Asociacija Beloniškių
Beloniškių
2018
rezervinį projektų sąrašą, kadangi vietos projektui neužtenka
kaimo
priemonės lėšų.
bendruomenės
poreikiams“
„Žiežmarių
tvenkinio
Atliekant vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą,
KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9Žiežmarių miesto
sutvarkymas ir
buvo skiriama 30 atrankos balų, todėl vertinimo etapas laikomas
2018
bendruomenė
parko
baigtu.
įrengimas“
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3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą:
Eil.
Nr.
1

1.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos) kodas

Pareiškėjo pavadinimas / vardas
ir pavardė

Prašoma
paramos suma,
Eur
2
3
4
5
6
VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“, (kodas LEADER-19.2-7.2)
„Sporto aikštelės įrengimas ir
KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4-2018
Asociacija Beloniškių
pritaikymas Beloniškių kaimo
90
49 657,53
bendruomenės poreikiams“
IŠ VISO:
49657,53
Vietos projekto pavadinimas

Pridėtinės vertės
(kokybės) balas

Posėdžio pirmininkas

...................................

Vytenis Tomkus

Posėdžio sekretorė

..................................

Viktorija Švedaitė
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai:
1. Ramutė
Taparauskienė ......................

7. Rimantė
Danulienė ........................

2. Vaida
Babeckienė ........................

8. Algirdas
Degutis ........................

3. Vytenis
Tomkus ........................
4. Eugenijus
Cikanavičius ........................

11. Tomas
Stelmokas ........................

12. Marius
Monkevičius ........................
9. Marijonas
Kriaučiūnas ........................
10. Linas
Babenskas ........................

13. Liutauras
Palaitis ........................

5. Renata
Janulevičienė ........................
6. Audronė
Neniškienė ........................

14. Aldona
Šidlauskienė ........................

