
 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. SAUSIO 6 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. sausio 6 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“ priemones „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (Kvietimas Nr. 23), „Sąlygų rekreacinei žvejybai 

sudarymas bei gerinimas“ (Kvietimas Nr. 24), „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 25) ir „NVO socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra“ (Kvietimas Nr. 26) 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 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. 

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 7 
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VPS III prioriteto priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas „BIVP-AKVA-3“ 

1. 

IGNA-AKVA-

8.1.2.Ž-DJ-23-

1-2021 

UAB 

„Ievalaukio 

sporto sodyba“ 

„Žuvies į 

Jonalaukį“ 

75 46 684,00 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti 

vietos projektą „perduoti į kitą vertinimo etapą. 

VPS III prioriteto priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas „BIVP-AKVA-SAVA-1“ 

1. 

IGNA-AKVA-

8.2.2.Ž-DJ-24-

3-2021 

Mantas 

Jelinskas 

„Žvejo irštva“ 100 48 665,33 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti 

vietos projektą „perduoti į kitą vertinimo etapą. 

VPS I prioriteto priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ 

1. 

IGNA-

LEADER-6B-

DJS-26-1-2021 

Sporto 

asociacija 

„VIKSVOJIS“ 

„Socialinis 

verslas 

vaikams“ 

80 28 461,21 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti 

vietos projektą „perduoti į kitą vertinimo etapą. 

2. 

IGNA-

LEADER-6B-

DJS-26-3-2021 

VšĮ „Noriu 

mokytis“ 

„Perspektyvių 

informacinių 

technologijų 

mokymų 

parengimas ir 

vykdymas“ 

80 32 376,02 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti 

vietos projektą „perduoti į kitą vertinimo etapą. 

3. 

IGNA-

LEADER-6B-

DJS-26-6-2021 

Kaniūkų kaimo 

bendruomenė 

„Bendruomenė 

– tai mes“ 

70 31 058,16 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti 

vietos projektą „perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

2. Grąžinti šiuos vietos projektus pakartotinai vertinti: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 

VPS I prioriteto priemonė „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 

1. 

IGNA-LEADER-6A-DJ-25-4-

2021 

Ieva Vaitkevičienė „Statybų 

aikštelių 

sprendimai“ 

37 290,65 Grąžinti vietos projektą 

pakartotiniam vietos projektų 

pridėtinės vertės (kokybės) 
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vertinimui. Kitų Kvietimo Nr. 25 

vietos projektų paraiškų  

administravimas sustabdomas, VPS 

vykdytojos vietos projektų atrankos 

komiteto sprendimas dėl visų kitų 

vietos projektų paraiškų perdavimo į 

kitą paraiškos vertinimo etapą 

atidedamas iki bus įvertinta vietos 

projekto paraiška iš naujo ir visos to 

paties kvietimo teikti vietos 

projektus vietos projekto paraiškos 

teikiamos vietos projektų atrankos 

komitetui tvirtinti iš naujo. 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų pirmą preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

VPS III prioriteto priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas „BIVP-AKVA-SAVA-1“ 

1. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-24-3-

2021 

Mantas Jelinskas „Žvejo irštva“ 100 

2. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-24-1-

2021 

G. Gaidelienės įmonė „Žuvies kelias per laikmetį“ 80 

3. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-24-2-

2021 

Ingrida Ivanauskienė „Rekreacinės žvejybos bazė“ 80 
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4. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė         Rasa Trubilienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė          Jelena Jusis 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS III prioriteto priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas „BIVP-AKVA-SAVA-1“ 

1. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-24-1-

2021 

G. Gaidelienės įmonė „Žuvies kelias per laikmetį“ 80 48 640,00 

2. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-24-2-

2021 

Ingrida Ivanauskienė „Rekreacinės žvejybos bazė“ 80 45 274,06 

 IŠ VISO: 

93 914,06 


