
 

 

 

VARĖNOS KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. KOVO 13 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. 1 

Varėna 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategija 2016 – 2023 metams“ VPS prioriteto  Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ priemonę „Parama NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-5), VPS prioriteto Nr. III „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“  priemones „ Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-8)“ ir „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). 

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 Varėnos krašto 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 prioriteto  Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ priemonė „Parama NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 
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1. 

VARĖ-

LEADER-6A-

D-6-1-2020 

VšĮ „Kaimo vystymo 

projektai“ 

„Pabėgimo kambario įkūrimas“ 40 50 961,44 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams. 

2. 

VARĖ-

LEADER-6A-

D-6-2-2020 

Marcinkonių kaimo 

bendruomenė 

„Marcinkonių kaimo viešosios 

pirties remontas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ 

70 25 500,00 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams. 

VPS prioriteto Nr. III „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“  priemonė „ Parama socialinės veiklos skatinimui“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)“ 

1. 

VARĖ-

LEADER-6B-

S-9-1-2020 

Asociacija Valkininkų 

bendruomenė 

„Patalpų pritaikymas 

socialinėms paslaugoms ir jų 

plėtrai“ 

95 34 499,75 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams. 

VPS prioriteto Nr. III „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“  priemonė „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-9). 

1. 

VARĖ-

LEADER-6B-

J-10-1-2020 

Senosios Varėnos 

Andriaus Ryliškio 

pagrindinė mokykla 

 

„Visos dienos mokyklos link“ 90 11 971,63 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Irmantas Laniauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Rimantė Galinienė 
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Dalia Šmigelskienė (NVO sektorius) 

Vilma Miškinienė (vietos valdžios sektorius) 

Žilvinas Baublys (verslo sektorius sektorius) 

Rimutė Avižinienė (NVO sektorius) 

Paulius Babravičius (NVO sektorius) 

Aivaras Batūra (vietos valdžios sektorius) 

Jurgita Kosinskaitė (NVO sektorius) 

Eimantas Rapšys (verslo sektorius sektorius) 

 


