
SŪDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M.SPALIO 28 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. VP-6 

__________ 

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 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas 

„LEADER-19.2- 6.2“  ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2- 6.4“ 

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 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5  6 

1. VPS priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2-6.2“ 

1. 
KAZL-LEADER-

6A-D-9-1-2020 
UAB „Beliukas“ 

UAB „Beliukas“ 

maitinimo 

įstaigos kūrimas 

95 24 192,00 Eur 

 

Rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą 

2. VPS priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. 
KAZL-LEADER-

6A-D-9-3-2020 
UAB „Gindeta“ 

UAB Gindeta 

verslo plėtra 

80 19 453,52  Eur Rekomenduojama pradėti 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 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5  6 

1. VPS priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4.“ 

1. 
KAZL-LEADER-

6A-D-9-2-2020 
Aidas Vosylius 

Aido Vosyliaus 

verslo plėtra 

80 49 912,58 Eur Nerekomenduojama pradėti kito vertinimo etapo 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                           

Posėdžio sekretorė                  

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

 

 

 

 

 


