IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. BIRŽELIO 6 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2019 m. birželio 6 d. Nr. PAK-2
Ignalina
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir
žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” II prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“, tinkamumo gauti paramą.
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“, 154 punktu bei atsižvelgiant į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo
ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:
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1. Skirti lėšas šiems vietos projektams įgyvendinti:
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EŽŪFKP
lėšos
(85 proc.
paramos
sumos)

LR
valstybės
biudžeto
lėšos (15
proc.
paramos
sumos)
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VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūra“, kodas „LEADER-19.2-7.2“
IGNADaugėliškio
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IGNALEADER-6BIS-2-8

IGNALEADER-6BIKS-2-3

IGNALEADER-6BIS-2-5

bendruomenė

Mielagėnų Šv.
Jono Krikštytojo
parapija

Tverečiaus Švč.
Trejybės parapija

Ignalinos rajono
Antalksnės kaimo
bendruomenė

bendruomenės
pastato
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams“
„Mielagėnų Šv.
Jono Krikštytojo
bažnyčios tvoros
tvarkybos –
restauravimo
darbai“
„Tverečiaus
bažnyčios
neįgaliųjų
pandusas su
takeliu“
„Pakrantės prie
Alksno ežero
sutvarkymas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams“
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PVM)
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PVM)

17 340 (su
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IŠ VISO:

119 905

2. Neskirti lėšų šiems vietos projektams įgyvendinti:
Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas / Vietos projekto
atpažinties (registracijos)
Sprendimas
vardas, pavardė
pavadinimas
kodas
1
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5
VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
Eil.
Nr.

3

infrastruktūra“, kodas „LEADER-19.2-7.2“

1.

IGNA-LEADER-6B-JIKS-2-2

Ilgių bendruomenė

„Saulė –
kūrybinės
energijos
šaltinis“

Vietos projekto paraiška atmesta pirminės vietos projekto
paraiškos vertinimo metu dėl to, kad nebuvo pagrįstas
planuojamų išlaidų tinkamumas.

3. Įrašyti šias vietos projektų paraiškas į rezervinių vietos projektų sąrašą:
Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas

Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas
/ vardas, pavardė

Vietos projekto
pavadinimas

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais

Vertinimo
metu
nustatyta
paramos lėšų
suma, Eur
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iki,
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7
VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūra“, kodas „LEADER-19.2-7.2“
IGNA-LEADER-6B-IKS-2Grybėnų kaimo
„Grybėnų kaimo
62 634 su PVM 80
90
1

bendruomenė

bendruomenės
kultūros namų
atnaujinimas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams gerinti“

Ignalinos rajono Linkmenų
kaimo bendruomenė

„Viešosios erdvės
sutvarkymas
Linkmenų kaime“

1.

IGNA-LEADER-6B-IS-2-4

2.

90

62 866 su PVM

80

Sprendimas

8

Vietos
projekto
paraiška
įrašyta
į
rezervinių
vietos projektų
sąrašą
dėl
kvietimo
biudžeto lėšų
trūkumo
Vietos
projekto
paraiška
įrašyta
į
rezervinių

4

IGNA-LEADER-6B-JIS-29

Ignalinos rajono
savivaldybės administracija

„Universalios sporto
aikštelės įrengimas
Ignalinos rajono
Vidiškių kaime“

80

59 470 su PVM

80

IGNA-LEADER-6B-IS-2-7

Švedriškės bažnytkaimio
bendruomenė „Švedriškės
santalka“

„Dalies gyvenamojo
namo remontas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams Ignalinos
rajono Švedriškės
kaime“

80

23 509 su PVM

80

IŠ VISO:

208 479

3.

4.

vietos projektų
sąrašą
dėl
kvietimo
biudžeto lėšų
trūkumo
Vietos
projekto
paraiška
įrašyta
į
rezervinių
vietos projektų
sąrašą
dėl
kvietimo
biudžeto lėšų
trūkumo
Vietos
projekto
paraiška
įrašyta
į
rezervinių
vietos projektų
sąrašą
dėl
kvietimo
biudžeto lėšų
trūkumo

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir
žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” III prioriteto priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, 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

5

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 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo
ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:
1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:
Eil.
Vietos
Pareiškėjo
Vietos projekto Vietos projekto
Prašoma
Nr.
projekto
pavadinimas /
pavadinimas
pridėtinė vertė
paramos
paraiškos
vardas,
(kokybė) balais
suma, Eur
atpažinties
pavardė
(registracijos)
kodas

Sprendimas

4
5
6
7
3
VPS III prioriteto priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1

2

1.

IGNA-AKVA8.2.2.Ž-D-111-2019

Aida
Diržauskienė

“Sąlygų
rekreacinei
žvejybai prie
Pakaso ežero
sudarymas bei
gerinimas“

70

48 665,00

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą
vertinimo etapą.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Šakalys

Posėdžio sekretorė

Jelena Jusis
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai:

Tomas Baušys

Vykintas Brukštus

Jolanta Jurėnienė

Rytis Kajėnas

Inga Ponomarenko

Antanas Šakalys

Edita Brukštuvienė

Jolanta Mačiulienė

Henrikas Šiaudinis

Valdas Danilevičius

Marijona
Lukaševičienė

Valdas Trapikas

Arvydas Gaidelis

Galina Orlova

Rasa Trubilienė

