
 

 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

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

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. PAK-5 

Pakruojis 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 

2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, 

Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, ,,Regioninių 

produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties 

mažinimą“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 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 Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ 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  

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

1. 

PAKR-

LEADER-6B-

DI-5-3-2019 

Linksmučių 

kaimo 

bendruomenė 

„Ritualinės 

paslaugos Pakruojo 

rajono 

gyventojams“ 

100 balų 97 641,22 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 



2 

                                                                                      

 

 

 

2. 

PAKR-

LEADER-6B-

DI-5-5-2019 

Mikoliškio 

kaimo 

bendruomenė 

„Bendruomeninio 

verslo kūrimas bei 

įvairių paslaugų 

teikimas kaimo 

gyventojams“ 

100 balų 97 641,22 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonė „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, 

(kodas LEADER-192.2.-SAVA-6) 

1. 

PAKR-

LEADER-6A-

DI-5-2-2019 

Individuali R. 

Andruškevičiaus 

įmonė „Šaltinis“ 

„Individualios R. 

Andruškevičiaus 

įmonės „Šaltinis“ 

inovatyvi verslo 

plėtra“ 

78 balai 31 697,09 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonė „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“, (kodas LEADER-192.2.-SAVA-8) 

1. 

PAKR-

LEADER-6B-

I-5-8-2019 

Asociacija 

Dvariškių 

bendruomenė 

„Sportuokime 

kartu“ 

95 balai 19 528,20 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

2. 

PAKR-

LEADER-6B-

I-5-10-2019 

Grikpėdžių 

kaimo 

bendruomenė 

„Naujos 

bendruomeninio 

gyvenimo formos – 

sportas ir sveika 

gyvensena“ 

100 balų 19 528,20 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonė ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

1. 

PAKR-

LEADER-6B-

I-5-6- 2019 

Lygumų 

bendruomenės 

centras 

„Lygumų tradicija 

– cepelinais 

kvepiančios 

gryčios“ 

100 balų 19 528,20 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

2. 

PAKR-

LEADER-6B-

I-5-4-2019 

Žvirblonių 

kaimo 

bendruomenė 

„Atverkim senolių 

virtuvės paslaptis“ 

100 balų 19 528,20 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 
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VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonė ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir 

socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

1. 

PAKR-

LEADER-6B-

JS-5-9-2019 

Visuomeninis 

suaugusių ir 

jaunimo  sporto 

klubas 

„Aitvaras“ 

„Laisvalaikio 

galimybių 

didinimas ir 

jaunimo 

pomėgiams 

palankios aplinkos 

formavimas“ 

95 balai 9 395,93 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

2. 

PAKR-

LEADER-6B-

JS-5-1-2019 

Žeimelio 

vidurinės 

mokyklos sporto 

klubas 

„Beržtalis“ 

„Žeimelio 

miestelio vaikų ir 

jaunimo fizinio 

parengimo 

gerinimas“ 

100 balų 9 772,25 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

3. 

PAKR-

LEADER-6B-

JS-5-11-2019 

Linkuvos krašto 

meno mėgėjų 

klubas 

„Linkuvos krašto 

vaikų ir jaunimo 

kūrybinių ir 

meninių gebėjimų 

ugdymas“ 

95 balai 9 772,25 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-3) 

1. 

PAKR-

LEADER-1C-

M-5-7-2019 

Linkuvos 

bendruomenė 

„Tikslinių 

kompetencijų ir 

gebėjimų 

ugdymas“ 

100 balų 9 732,00 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduojama 

perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo 

skirti paramą vertinimui. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Marija Žiubrienė 
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Genovaitė Jaškulienė 

Rolandas Kairys,  

Andrius Kvedaras 

Simona Lipskytė 

Albinas Navickas 

Dovilė Pašakinskienė 

Zenonas Pekelis 

Aivaras Stabužis 

Arturas Stankevičius 

Gintaras Šurna 


