
 

 

 

 

VARĖNOS KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. 5 

Varėna 

 

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

plėtros strategija 2016 – 2023 metams“ prioriteto  Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ priemonę „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) 

1. 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 pateiktą vietos projektų 

vertinimo ataskaitą, priimti šį sprendimą: 

 

1. Pritarti šiam vietos projektui 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 
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1 2 3 4 5 6 7 

I prioriteto „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“, priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) 

1. 

VARĖ-

LEADER-6A-

D-15-1-2020 

Jonas Marcalis Jono Marcalio verslo plėtra 80 49 579,78 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams. 

2. 

VARĖ-

LEADER-6A-

D-15-3-2020 

UAB „Edjusta“ UAB „Edjusta“ verslo plėtra 80 49 580,00 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams 

III prioriteto „Gyventojų aktyvinimo ir užimtumo skatinimas“, VPS priemonės „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-8) 

1. 

VARĖ-

LEADER-6B-

S-16-1-2020 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Pagalbos namuose 

organizavimas neįgaliems ir 

senyvo amžiaus asmenims 

100 69 000,00 Nutarta teikti projekto paraišką 

tolimesniems vertinimo etapams 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                           Irmantas Laniauskas 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 

I prioriteto „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“, priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) 

1.  VARĖ-LEADER-6A-D-15-2-

2020 

Virginijus Aleksandravičius Verslo plėtra Lynežerio kaime 70 
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Posėdžio sekretorė                     Živilė Babravičė 

 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Milda Balkuvienė (NVO sektorius) 

Aivaras Batūra (vietos valdžios sektorius) 

Vilma Miškinienė (vietos valdžios sektorius) 

Dalia Šmigelskienė (NVO sektorius) 

Irmantas Laniauskas (vietos valdžios sektorius) 

Paulius Babravičius (NVO sektorius) 

Rimutė Avižinienė (NVO sektorius) 

Žilvinas Baublys (verslo sektorius) 

Emilis Turauskas (verslo sektorius) 

Jurgita Kosinskaitė (NVO sektorius) 

NMA atstovas: Jovita Stelmokaitienė 

 

 


