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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 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“  Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8, „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, „Jaunimo 

neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, „Bendradarbiavimas vykdant regioninių 

produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 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: 
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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 

1. VPS priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8  

1.1. 

DRUS-

LEADER-6B-

JKV-7-2-2020 

Ricielių kaimo 

bendruomenė 

„Šviečiantis 

kaimas“ 
95 balai 7 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

1.2.  

DRUS-

LEADER-6B-

KV-7-1-2020 

Jovaišių kaimo 

bendruomenė  

  

 

„(Pa)Būk 

patriotu!“ 
65 balai 6 998,99 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

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

2.1.  

DRUS-

LEADER-6B-

V-7-5-2020 

Druskininkų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

„Sveikos 

gyvensenos 

formavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

bendruomenėse“ 

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

vertinimo etapą. 

 

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

19.2-SAVA-6 

 

3.1. 

DRUS-

LEADER-6B-

JSV-7-6-2020 

Neravų kaimo 

bendruomenė 

„Ekspeditoriai“ 70 balų 7687,40 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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 4. VPS priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

4.1. 

DRUS-

LEADER-6B-

D-7-4-2020 

Asociacija 

„Sanatorijoje su 

žirgais“ 

„Asociacijos 

„Sanatorijoje su 

žirgais“ verslo 

pradžia“ 

75 balai 94 990,79 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 5.  VPS priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

5.1. 

DRUS-

LEADER-1A-

DJ-7-3-2020 

Justina 

Mazaliauskienė 

„Bendradarbiavim

o ir partnerystės 

keliu“ 

71 balas  60 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

5.2.  

DRUS-

LEADER-1A-

DJ-7-7-2020 

MB „Milmanta“ „Mobili sulčių 

spaudykla“ 
46 balai 60 000,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Linas Urmanavičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 

 

 

 


