
 

 

 

 

 
ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. BIRŽELIO 5 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. birželio 5 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“ priemonių „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir  

„Privataus sektoriaus 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 asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos 

projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 
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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. 
KAIŠ-LEADER-6B-

DIS-5-4-2020 
VšĮ „Myliu kaimą“ 

„Stovyklavietės, palankios 
psichinės sveikatos gerinimui, 

miške įrengimas“ 
85 26 660,62 

Pritarti vietos projektui ir 
rekomenduojama pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

VPS I prioriteto priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-2” 

1. 
KAIŠ-LEADER-6B-

DIS-5-5-2020 
UAB „GRU statyba“ 

„UAB „GRU STATYBA“ 

mechaninių dirbtuvių įkūrimas“ 
100 32 000,00 

Pritarti vietos projektui ir 
rekomenduojama pradėti 

kitą vertinimo etapą. 
VPS I prioriteto priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5” 

1. 
KAIŠ-LEADER-6B-

D-5-1-2020 
Asociacija „Rumšiškių 

renginiai“ 
„Bendruomeninių paslaugų 

teikimas“ 
62 70 000,00 

Pritarti vietos projektui ir 
rekomenduojama pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

2. 
KAIŠ-LEADER-6B-

DI-5-3-2020 
Asociacija „Mergakalnio 

sporto centras“ 
„Naujų paslaugų teikimas VVG 

teritorijoje“ 
62 70 000,00 

Pritarti vietos projektui ir 
rekomenduojama pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

Projektas pripažintas 

padidintos rizikos. 

3. 
KAIŠ-LEADER-6B-

D-5-2-2020 
Viešoji įstaiga 

„Kaišiadorių projektai“ 
„Bendruomeninio verslo kūrimas 

Kaišiadorių VVG“ 
60 69 199,89 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduojama pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

 

Posėdžio pirmininkas        Vytenis Tomkus 

 

Posėdžio sekretorė         Gedvilė Šavelienė 
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Vytautas Šimkūnas  Linas Babenskas  Vytenis Tomkus 

Marius Monkevičius  Renata Karpavičiūtė  Nemira Abloževičienė 

Darius Vilimas  Birutė Cikanavičiūtė  Liutauras Palaitis 

Tomas Stelmokas  Vaida Babeckienė  Algirdas Degutis 

Mindaugas Šimkūnas  Eugenijus Cikanavičius  Ramutė Taparauskienė 

 

 


