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SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių 

Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bei  priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos 

sritį „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ ir veiklos sritį „Krašto savitumo išsaugojimas 

organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ 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 Sūduvos 

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 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos suma, 

Eur 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos (85 

proc. 

paramos 

sumos) 

Lietuvos 

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos (15 

proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS III prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse„ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“ 

1. 
KAZL-

LEADER-6B-I-

3-1-2018 

Sasnavos 

bendruomenė 

Sasnavos 

bendruomenės ir 

partnerių 

edukacinės 

erdvės „Zuikių 

kiemas“ 

įrengimas 

60 
20000,00 (su 

PVM) 

20000,00 

(su PVM) 
80 17000,00 3000,00 

   
  IŠ VISO: 20000,00 

(su PVM) 
- - 

VPS V prioriteto priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant 

partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-4.1“ 

1. 
KAZL-

LEADER-6B-K-

2-2-2018 

Plutiškių 

bendruomenė 

Sūduvos krašto 

kultūros 

savitumo 

išsaugojimas ir 

tradicijų 

tęstinumas 

Jankų, Plutiškių 

ir Kazliškių 

80 
15000,00 (su 

PVM) 

15000,00 

(su PVM) 
95 12750,00 2250,00 



gyvenvietėse 

2. 
KAZL-

LEADER-6B-K-

2-3-2018 

Jankų 

bendruomenė 

Bendruomeninio 

želdinimo 

renginiai ir 

lauko kino filmų 

ciklai 

70 

15000,00 (su 

PVM) 

15000,00 

(su PVM) 

95 12750,00 2250,00 

3. 
KAZL-

LEADER-6B-K-

2-4-2018 

Antanavo 

bendruomenė 

Antanavo ir 

Bagotosios 

jaunimo 

partnerystės 

stiprinimas 

70 

15000,00 (su 

PVM) 

15000,00 

(su PVM) 

95 12750,00 2250,00 

   
  IŠ VISO: 45000,00 

(su PVM) 
- - - 

VPS V prioriteto priemonės  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant 

tradicinius renginius, edukacines programas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-4.2“ 

1. 
KAZL-

LEADER-6B-K-

2-1-2018 

Puskelnių kaimo 

bendruomenė 

Tradicinių 

švenčių ratas 

Sasnavos 

seniūnijoje 

70 10402,41 (su 

PVM) 10402,41 

(su PVM) 
95 8842,05 1560,36 

     IŠ VISO: 10402,41 

(su PVM) 

- - 

     IŠ VISO: 75402,41  64092,05 11310,36 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                              Mindaugas Akelaitis           

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Posėdžio sekretorė         Kristina Mačiokienė       

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

 

 

 



Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Avietynienė Rasa            

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Akelaitis Mindaugas   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Banišauskas Remigijus   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Bliuvas Romaldas   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Jonavičius Virginijus   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Balandienė Daiva   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Matusevičienė Loreta    

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

Sabas Nerijus   

(Vardas Pavardė, parašas)  

 

Smilgienė Nijolė   

(Vardas Pavardė, parašas) 

 

 


