
 

 

 

DRUSKININKŲ  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2018  m. gegužės 29 d. Nr. PAK-3 

Druskininkai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7, 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 sudėties teisių ir 

pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Druskininkų 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 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos suma, 

Eur 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

Paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos  

(85 proc. 

paramos 

sumos) 

Lietuvos 

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

(15 proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS II prioriteto priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“    

Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 

1. 
DRUS-

LEADER-6A-

DJI-3-1-2018 

Justina 

Mazaliauskienė 
„Šeimos verslo 

kūrimas“ 

100 balų 48792,80 48792,80 70 
41473,88 7318,92 
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2. 

DRUS-

LEADER-6A-

DJI-3-5-2018 

Vytautas 

Vaikšnoras 
„SVEIKATOS 

dirbtuvių 

Druskininkų 

savivaldybėje, 

Lipliūnų kaime, 

įkūrimas“ 

100 balų 50000,00 50000,00 70 

42500,00 7500,00 

3. 
DRUS-

LEADER-6A-

DJI-3-4-2018 

Ričardas Milius „Sulčių spaudimo ir 

išpilstymo paslauga“ 

90 balų 27510,00 27510,00 70 
23383,50 4126,50 

4. 

DRUS-

LEADER-6A-

DJI-3-3-2018 

Jaunius 

Matažinskas 
„Transporto 

priemonių kėbulų 

remonto paslaugų 

kūrimas“ 

85 balai 44701,27 44701,27 70 

37996,08 6705,19 

     IŠ VISO: 171004,07 - - 

 

 

2. Grąžinti šiuos vietos projektus pakartotinai vertinti: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 
Sprendimas1 

1 2 3 4 5 6 

VPS II prioriteto priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“    

Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 

1. 

DRUS-LEADER-6A-DJ-3-2-

2018 
Dalia Urbonienė „Druskininkų 

kurorto 

potencialo 

išnaudojimas 

33725,42 

Vietos projektą gražinti pervertinimui  

į pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo etapą. Kadangi Paraiškoje 

nurodyta, kad  verslo liudijimas bus 

                                                 
1 Nurodomas vietos projektų atrankos komiteto sprendimas kiekvienos vietos projekto paraiškos atžvilgiu, kodėl vietos projekto paraiška grąžinama vertinti iš naujo: turi būti nurodyti glausti 

bet aiškūs argumentai, kodėl vietos projektų atrankos komiteto nariams kyla klausimų dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlikto vietos projektų paraiškos vertinimo rezultato, vietos projekto 

vertinimo etapas pagal VP administravimo taisyklių 87.1.1–87.1.2 papunkčius, į kurį yra grąžinamas vietos projektas, ir vertinimo terminas, per kurį turi būti atliktas pakartotinis vertinimas.  

Jeigu grąžinimas gali turėti įtakos kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžeto (pagal atskirą VPS priemonę ar jos veiklos sritį) neužteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms vietos projektų paraiškoms; vietos projektų atrankos komitetas abejoja dėl vietos 

projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktų balų pagrįstumo), kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų (pagal konkrečią VPS priemonę ar jos 

veiklos sritį) administravimas turi būti sustabdomas iki bus įvertinta (-os) vietos projekto paraiška (-os) iš naujo ir visos to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projekto paraiškos 

teikiamos vietos projektų atrankos komitetui tvirtinti iš naujo (tai turi būti nurodyta sprendime).  
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teikiant aktyvaus 

laisvalaikio ir 

poilsio 

pramogas“ 

įsigyjamas ne mažiau kaip 6 mėn. 

laikotarpiui, o veiklą vykdys 2 fiziniai 

asmenys. (pareiškėja ir dukra). 

Nuspręsta patikslinti ar  bus sukurta 

pilna 1 darbo vieta, jeigu verslo 

liudijimas bus išimtas 6 mėn. įrašant 

du asmenis, o už verslo liudijimą, 

fizinių asmenų mokestis, PSD ir VSD 

mokesčiai bus sumokėti tik už 6 mėn. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                         Linas Urmanavičius 

 

Posėdžio sekretorė                   Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Auguvienė Gražina  Lynikienė Irena  Urmanavičius Linas  

 

Čebatorius Jonas 
 Miliauskas Donatas  Vaikšnoras Vytautas  

 

Gudaitienė Gabrielė  

 

Krancevičius Antanas 

 Miliuvienė Jolanta  Zakarackas Tadas  

 

 
 Benjaminas Čepas 

 

 
Krivonienė Žaneta  

                                                                                                      


