
 

 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. VASARIO 25 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. PAK-8 

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: „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius “, „Bendradarbiavimas 

trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ , 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 šį sprendimą: 

 

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 „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius “ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

1. 

PAKR-

LEADER-6A-D-

8-1-2022 

Ūkininkas 

Mantas Ponelis 

„Mobilios nuimto derliaus 

valymo ir beicavimo 

paslaugos teikimas 

smulkiems ir vidutiniams 

rajono ūkiams“ 

90 84 188,77 Pritarti siūlymui ir rekomenduoti vietos 

projektą perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

2. PAKR- Valdas „Valdo Kanišausko 90 84 196,16 Pritarti siūlymui ir rekomenduoti vietos 
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LEADER-6A-D-

8-3-2022 

Kanišauskas individualios veiklos 

plėtra“ 

projektą perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonė „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir 

vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

1. 

PAKR-

LEADER-1A-D-

8-4-2022 

UAB 

„ELMONA“ 

„UAB „ELMONA“ žuvies 

perdirbimo verslo kūrimas 

ir vietos gamintojų 

bendradarbiavimo 

skatinimas Pakruojo 

rajone“ 

92 95 213,93 Pritarti siūlymui ir rekomenduoti vietos 

projektą perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

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

(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

1. 

PAKR-LEADER-6A-D-8-2-

2022 

UAB „Korgona“ „UAB 

„Korgona“ 

verslo plėtros 

projektas“ 

Pritarti siūlymui ir vietos projektą pripažinti netinkamu 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) 

balas 

1 2 3 4 5 

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

išteklius “ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

1. PAKR-LEADER-6A-D-8-1-2022 Ūkininkas Mantas Ponelis „Mobilios nuimto derliaus 90 
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Posėdžio pirmininkas                                                                                                                           Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Marija Žiubrienė 

 

 

valymo ir beicavimo paslaugos 

teikimas smulkiems ir 

vidutiniams rajono ūkiams“ 

2. PAKR-LEADER-6A-D-8-3-2022 Valdas Kanišauskas „Valdo Kanišausko 

individualios veiklos plėtra“ 

90 

3. PAKR-LEADER-6A-D-8-2-2022 UAB „Korgona“ „UAB „Korgona“ verslo 

plėtros projektas“ 

80 


