IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. KOVO 27 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2018 m. kovo 27 d. Nr. PAK-1
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.“ priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 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 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo
ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:

Eil.
Nr.

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:
Vietos projekto
Pareiškėjo
Vietos projekto Vietos projekto
paraiškos
pavadinimas /
pavadinimas
pridėtinė vertė
atpažinties
vardas, pavardė
(kokybė) balais
(registracijos)
kodas

1

2

1.

IGNALEADER-6A-

Pareiškėjo
prašyta
paramos suma,
Eur

Vertinimo
metu
nustatyta
preliminari
paramos
lėšų suma
iki, Eur

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki,
proc.

4
5
6
3
7
8
VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5
„Vezuvis“, UAB

„UAB Vezuvis
verslo plėtra“

65

30 030 (be PVM)

30 030 (be
PVM)

70

paramos suma, Eur
EŽŪFKP
lėšos (85
proc.
paramos
sumos)

9

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos lėšos
(15 proc.
paramos
sumos)
10

25 525,50

4 504,50

2.

DI-3-1
IGNALEADER-6ADI-3-3

„Kibis“, UAB

3.

IGNALEADER-6ADJI-3-4

Jolita
Bužinskienė

4.

IGNALEADER-6ADI-3-5

„Petronita“, MB

5.

IGNALEADER-6ADJI-3-6

Erika Žilėnaitė

6.

IGNALEADER-6ADI-3-8

„TV akademija
LT“, UAB

7.

IGNALEADER-6ADJIK-3-10

Valdas
Danilevičius

8.

IGNALEADER-6ADJI-3-13

Sigitas Klimas

„UAB „Kibis“
verslo plėtra“
Jolitos
Bužinskienės
keramikos
studijos įkūrimas
„MB Petronita
verslo vystymas
ir plėtra“
Erikos Žilėnaitės
sulčių spaudimo
paslaugų
teikimas ir
natūralių sulčių
gamyba. Verslo
kūrimas
„UAB „TV
akademija LT“
verslo plėtra“
Valdo
Danilevičiaus
gamtos
muziejaus
įkūrimas
Sigito Klimo
pramogų ir
poilsio
organizavimo
veiklos įkūrimas

65

36 680 (be PVM)

36 680 (be
PVM)

70

31 178,00

5 502,00

90

37 079,94 (be
PVM)

37 080 (be
PVM)

70

31 518,00

5 562,00

65

30 711,62 (be
PVM)

30 712 (be
PVM)

70

26 105,20

4 606,80

70

37 290,65 (be
PVM)

37 291 (be
PVM)

68,04863

31 697,35

5 593,65

65

27 188,35 (be
PVM)

27 188 (be
PVM)

70

23 109,80

4 078,20

90

37 100,00 (be
PVM)

37 100 (be
PVM)

70

31 535,00

5 565,00

60

37 269,62 (be
PVM)

37 270 (be
PVM)

70

31 679,50

5 590,50

IŠ VISO:

273 351,00

-

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

-

Eil.
Nr.
1

1.

2.

3.

4.

5.

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas /
Vietos projekto
atpažinties (registracijos)
Sprendimas
vardas, pavardė
pavadinimas
kodas
4
2
3
5
VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5
„UAB „Mano
Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 110.2.1. papunkčių
apskaita“ verslo
vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų
IGNA-LEADER-6A-DI-3-2
„Mano apskaita“, UAB
plėtra ir naujų
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nesurinko mažiausio
darbo vietų
privalomo surinkti balų skaičiaus
kūrimas“
Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 110.2.1. papunkčių
„Kaimo turizmo vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų
IGNA-LEADER-6A-DJI-3-7
Valdas Čeponis
sodybos plėtra“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nesurinko mažiausio
privalomo surinkti balų skaičiaus
„UAB
Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 110.2.1. papunkčių
„LEKSVITA“
vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų
IGNA-LEADER-6A-DI-3-9
„Leksvita“, UAB
verslo plėtra ir
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nesurinko mažiausio
naujų darbo vietų
privalomo surinkti balų skaičiaus
steigimas“
Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 110.2.1. papunkčių
vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų
IGNA-LEADER-6A-DJI-3-11
Nerijus Grušnius
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nesurinko mažiausio
privalomo surinkti balų skaičiaus
Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 110.2.1. papunkčių
vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad vietos projektų
IGNA-LEADER-6A-DJI-3-12
Tomas Vaitkevičius
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nesurinko mažiausio
privalomo surinkti balų skaičiaus
3. Grąžinti šiuos vietos projektus pakartotinai vertinti:

Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas /
Vietos projekto Prašoma paramos suma,
atpažinties (registracijos)
Sprendimas1
vardas, pavardė
pavadinimas
Eur
kodas
2
3
4
5
6
VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5

1.
n.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

1

Edmundas Kilkus

Marija Garejeva

Nurodomas vietos projektų atrankos komiteto sprendimas kiekvienos vietos projekto paraiškos atžvilgiu, kodėl vietos projekto paraiška grąžinama vertinti iš naujo: turi būti nurodyti glausti bet
aiškūs argumentai, kodėl vietos projektų atrankos komiteto nariams kyla klausimų dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlikto vietos projektų paraiškos vertinimo rezultato, vietos projekto vertinimo
etapas pagal VP administravimo taisyklių 87.1.1–87.1.2 papunkčius, į kurį yra grąžinamas vietos projektas, ir vertinimo terminas, per kurį turi būti atliktas pakartotinis vertinimas.
Jeigu grąžinimas gali turėti įtakos kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžeto
(pagal atskirą VPS priemonę ar jos veiklos sritį) neužteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms vietos projektų paraiškoms; vietos projektų atrankos komitetas abejoja dėl vietos projektų
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktų balų pagrįstumo), kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų (pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį)
administravimas turi būti sustabdomas iki bus įvertinta (-os) vietos projekto paraiška (-os) iš naujo ir visos to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projekto paraiškos teikiamos vietos
projektų atrankos komitetui tvirtinti iš naujo (tai turi būti nurodyta sprendime).

Vietos projektų atrankos komiteto nariai:

Marytė Alesionkienė

Edmundas Kilkus

Ingrida Survilienė

Tomas Baušys

Marijona Lukaševičienė

Antanas Šakalys

Vykintas Brukštus

Donatas Lukaševičius

Henrikas Šiaudinis

Edita Brukštuvienė

Galina Orlova

Valdas Trapikas

Valdas Danilevičius

Anatolijus Ostrouchas

Rasa Trubilienė

