
 

 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. GRUODŽIO 11 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. PAK-6 

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“ ir 

,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ 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/ 

vardas, 

pavardė  

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-6-1-2020 

Žeimelio 

bendruomenės 

centras 

Paslaugų teikimas 

savarankiško 

gyvenimo namuose 

Žeimelyje 

100 balų 97 632,01 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą.  

2. 
PAKR-

LEADER-6B-

Laipuškių kaimo 

bendruomenė 

Ūkinių paslaugų 

teikimas Klovainių 

100 balų 97 641,22 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 
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DI-6-2-2020 ir Rozalimo 

seniūnijų 

gyventojams 

 

3. 

PAKR-

LEADER-6B-

DI-6-3-2020 

Pakruojo 

automobilių 

sporto klubas 

Automobilių sporto 

infrastruktūros 

įrengimas Pakruojo 

rajone 

100 balų 97 638,96 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4. 

PAKR-

LEADER-6B-

DIS-6-4-2020 

UAB „Taurita“ UAB „Taurita“ 

verslo pradžia 

90 balų 97 634,84 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

5.  

PAKR-

LEADER-6B-

DI-6-5-2020 

Daugyvenės 

bendruomenė 

Daugyvenės 

bendruomenės 

verslo pradžia 

100 balų 97 635,96 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

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-6-6-2020 

Linkuvos vaikų 

ir jaunimo 

užimtumo 

centras 

Laisvalaikio 

galimybių 

didinimas ir 

jaunimo 

pomėgiams 

palankios aplinkos 

formavimas 

100 balų 9 772,25 Eur Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Marija Žiubrienė 


