
 

 

 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. KOVO 6 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. kovo 6 d. Nr. PAK-5 

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“ priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties 

mažinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, „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 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 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3  

1.1. 

DRUS-

LEADER-1C-

M-4-4-2019 

Druskininkų 

švietimo centras 

„Druskininkų 

savivaldybės 

vietos projektų 

90 balų 15 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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pareiškėjų ir 

vykdytojų 

mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ 

2. VPS priemonė „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr.  LEADER-

19.2-SAVA-6 

2.1. 

DRUS-

LEADER-6B-

JSV-4-1-2019 

VšĮ „Druskininkų 

jaunimo 

užimtumo 

centras“ 

„Veiklus 

jaunimas – veikli 

bendruomenė“ 

80 balų 11 534,90 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2.2. 

DRUS-

LEADER-6B-

JSV-4-6-2019 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

progimnazija 

“Viečiūnų 

miestelio vaikų ir 

jaunimo 

neformalaus 

ugdymo 

stiprinimas, 

socialinės 

atskirties 

mažinimas” 

80 balų 11 535,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 3. VPS priemonė „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

3.1. 

DRUS-

LEADER-6B-

KSV-4-5-2019 

Druskininkų 

kultūros centras 

"Kultūrinio 

bendradarbiavimo 

ir savanorystės 

keliu" 

70 balų 20 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 4. VPS priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 

4.1. 

DRUS-

LEADER-6A-

DJI-4-3-2019 

Povilas 

Pečiukevičius 

„Darbo vietų 

kūrimas 

Druskininkų 

VVG teritorijoje“ 

100 balų 49 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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2. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Linas Urmanavičius 

 

Posėdžio sekretorė                    Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

.................. Benjaminas Čepas  .................... Krancevičius Antanas ....................... Urmanavičius Linas 

.................. Zakarackas Tadas ................... Miliauskas Donatas  ....................... Vaikšnoras Vytautas  

.................. Gudaitienė Gabrielė  ................... Miliuvienė Jolanta  ....................... Vailionis Antanas 

.................. Vilūnienė Aurelija .................... Sadauskas Juozas ....................... Vilčinskienė Alma 

   

   

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS 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-4-2-2019 Gražina Auguvienė „Viena diena kaime“ 100 balų 49 458,18 

 IŠ VISO: 

49 458,18 


