
2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 

BRA-90 

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

procedūros aprašo  

14 priedas 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
(VPS vykdytojos pavadinimas) 

 

INFORMACIJA APIE PIRMINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS 

Kvietimo Nr. 2 

I. Pirminių VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių ne mažiau kaip 95 balus (pereinamasis balas) ir planuojamų VP 

išlaidų tinkamumo vertinimo etape įvertintų teigiamai, kurioms užtenka kvietime numatytų biudžeto lėšų pagal konkrečią VPS veiklos sritį, 

sąrašas: (žemiau pateiktoje lentelėje VP surikiuojami pagal pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktus balus (pradedant nuo VP, kuriam suteiktas didžiausias 

balas iki mažiausio)) 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

/ vardas, 

pavardė 

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos

) kodas  

VP 

pavadinim

as 
 

VPS priemonė  / 

veiklos sritis, 

kodas  

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimas, 

balais 

Pereinamasis 

balas 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

paramos lėšų 

suma, Eur 

Finansavi

mo šaltinis  

VP rūšis 

ir porūšis 

1. Daugėliškio 

krašto 

bendruomenė 

IGNA-

LEADER-

6B-IS-2-6 

„Daugėliški

o krašto 

bendruomen

ės pastato 

atnaujinima

s ir 

pritaikymas 

bendruomen

ės 

poreikiams“ 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

95 95 36 000,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

vietos 

projektas, 

paprastas. 

2. Mielagėnų Šv. IGNA- „Mielagėnų „Parama 95 95 60 290,00 EŽŪFKP Kaimo 
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Jono 

Krikštytojo 

parapija 

LEADER-

6B-IS-2-8 

Šv. Jono 

Krikštytojo 

bažnyčios 

tvoros 

tvarkybos – 

restauravim

o darbai“ 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

vietovių 

vietos 

projektas, 

paprastas. 

 

II. Pirminių VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių 90 balų ir planuojamų VP išlaidų tinkamumo vertinimo etape 

įvertintų teigiamai, kurioms sudarius antrą prioritetinį sąrašą, užtenka kvietime numatytų biudžeto lėšų pagal konkrečią VPS veiklos sritį, 

sąrašas: (žemiau pateiktoje lentelėje VP surikiuojami pagal pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktus balus (pradedant nuo VP, kuriam suteiktas didžiausias 

balas iki mažiausio)) 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

/ vardas, 

pavardė 

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos

) kodas  

VP 

pavadinim

as 

VPS veiklos 

sritis, kodas  

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimas, 

balais 

Antriniai 

kriterijai 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

paramos lėšų 

suma, Eur 

Finansavi

mo šaltinis  

VP rūšis 

ir porūšis 

1. Tverečiaus 

Švč. Trejybės 

parapija 

IGNA-

LEADER-

6B-IKS-2-3 

„Tverečiaus 

bažnyčios 

neįgaliųjų 

pandusas su 

takelių“ 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

90 Atitinka 

kriterijus Nr. 

105.3.6.; 

105.3.8  

105.3.9 ir 
105.3.11.( 

prašoma 

mažesnė 

paramos suma 

vietos projektui 

įgyvendinti 

(mažiausia iš 

visų 90 balų 

surinkusių 

projektų). 

6 275,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 

paprastas 

2. Ignalinos 

rajono 

Antalksnės 

IGNA-

LEADER-

6B-IS-2-5 

„Pakrantės 

prie Alksno 

ežero 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

90 Atitinka 

kriterijus: 

17 340,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 



3 

 

2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 

BRA-90 

kaimo 

bendruomenė 

sutvarkyma

s ir 

pritaikymas 

bendruomen

ės 

poreikiams“ 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

105.3.6; 

105.3.8; 

105.3.9; 
105.3.11. 

(prašoma 

mažesnė 

paramos suma 

vietos projektui 

įgyvendinti 

(mažesnė už 

prašomas kitu 

2 po 90 balų 

surinkusių 

vietos 

projektų). 

paprastas 

 

III. Rezervinių VP sąrašas: VP paraiškos, kurios pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinko ne mažiau kaip 60 balų ir planuojamų VP 

išlaidų tinkamumo vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai, tačiau kurioms sudarius priminį ir antrinį prioritetinius sąrašus neužtenka 

kvietime numatytų biudžeto lėšų pagal konkrečią VPS priemonę, sąrašas: (žemiau pateiktoje lentelėje VP surikiuojami pagal pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu suteiktus balus (pradedant nuo VP, kuriam suteiktas didžiausias balas iki mažiausio)) 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

/ vardas, 

pavardė 

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos

) kodas  

VP 

pavadinim

as 
 

VPS priemonė  / 

veiklos sritis, 

kodas  

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimas, 

balais 

Antriniai 

kriterijai 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

paramos lėšų 

suma, Eur 

Finansavi

mo šaltinis  

VP rūšis 

ir porūšis 

1. Grybėnų 

kaimo 

bendruomenė 

IGNA-

LEADER-

6B-IKS-2-1 

„Grybėnų 

kaimo 

bendruomen

ės kultūros 

namų 

atnaujinima

s ir 

pritaikymas 

bendruomen

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

90 Atitinka 

kriterijus: 

105.3.6.; 

105.3.8; 

105.3.9.; 
105.3.11. 

(prašoma 

mažesnė 

paramos suma 

62 634,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 

paprastas 
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ės 

poreikiams 

gerinti“ 

vietos projektui 

įgyvendinti 

(mažesnė už 

prašomą kito 

90 balų 

surinkusio 

vietos 

projekto). 
2. Ignalinos 

rajono 

Linkmenų 

kaimo 

bendruomenė 

IGNA-

LEADER-

6B-IS-2-4 

„Viešosios 

erdvės 

sutvarkyma

s Linkmenų 

kaime“ 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

90 Atitinka 

kriterijus: 

105.3.6. 

62 866,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 

paprastas 

3. Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

IGNA-

LEADER-

6B-JIS-2-9 

„Universali

os sporto 

aikštelės 

įrengimas 

Ignalinos 

rajono 

Vidiškių 

kaime“ 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

80 Atitinka 

kriterijus: 

105.3.3. 

59 470,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 

paprastas 

4. Švedriškės 

bažnytkaimio 

bendruomenė 

„Švedriškės 

santalka“ 

IGNA-

LEADER-

6B-IS-2-7 

„Dalies 

gyvenamojo 

namo 

remontas ir 

pritaikymas 

bendruomen

ės 

poreikiams 

Ignalinos 

rajono 

Švedriškės 

kaime“ 

„Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūra“, 

LEADER-19.2-

7.2 

80 Atitinka 

kriterijus: 

105.3.6.; 
105.3.11. 

(prašoma 

paramos suma 

mažiausia iš 80 

balų surinkusių 

projektų) 

23 509,00 EŽŪFKP Kaimo 

vietovių 

projektas, 

paprastas 
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IV. Pirminių VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąrašas: (žemiau pateiktoje lentelėje VP 

surikiuojami pagal pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktus balus (pradedant nuo VP, kuriam suteiktas didžiausias balas iki mažiausio)) - 

 

V. VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas neigiamai, sąrašas: 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė  

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas  

VP pavadinimas 
( 

VPS veiklos sritis, kodas Pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimas, balais 
 

1. Ilgių bendruomenė IGNA-LEADER-6B-

JIKS-2-2 

„Saulė – kūrybinės 

energijos šaltinis“ 

„Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūra“, LEADER-

19.2-7. 

70 

 

 

VI. Bendra informacija: 

Bendra kvietimo teikti VP suma 125 764,66 Eur. 

Bendra VP išlaidų tinkamumo vertinimo metu nustatyta paramos lėšų suma, teigiamai įvertintuose VP 328 384,00 Eur. 

Kvietimo lėšų trūkumas 202 619,34 (Eur). 

Kvietimo lėšų likutis / trūkumas pagal kvietime nurodytas VPS priemones / veiklos sritis: 

Eil. 

Nr. 

VPS veiklos sritis,  Bendra kvietimo teikti 

VP paramos lėšų suma 

(Eur) VPS veiklos sričiai 

Bendra VP išlaidų tinkamumo vertinimo 

metu nustatyta paramos lėšų suma (Eur) VPS 

veiklos srities VP 

Kvietimo lėšų likutis / 

trūkumas (Eur) VPS 

veiklos sričiai 
(trūkumas nurodomas su 

minuso ženklu)) 

 1 2 3 4 

1. „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūra“, LEADER-19.2-7. 

125 764,66 328 384,00 - 202 619,34 

 

VPS vykdytojos vadovas  

(ar jo įgaliotas asmuo)             ______________                                             __________________________ 
                                                                                                          (Parašas)                                                                              (Vardas, pavardė) 

Atsakingas asmuo 
(paskirtas atsakingas asmuo,  

parengęs informaciją apie vertinimo rezultatus)                        ______________                                           __________________________ 
  (Parašas)                                                                          (Vardas, pavardė) 


