
 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

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

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

2022 m. rugsėjo 6 d. Nr. PAK-5 

Ignalina 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono ir žuvininkystės 

plėtros strategija 2014–2020 m.“ priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (Nr. 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 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 

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

1. 

IGNA-EURI-

6A-DJ-27-4-

2022 

Ieva 

Spėčiuvienė 

„Ievos 

Spėčiuvienės 

investicinis 

projektas“ 

80 24 150,00 Pritarti vietos projekui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

2. 
IGNA-EURI-

6A-DJ-27-2-

UAB „Ars 

bona“ 

„Statybiniai 

žemės darbai“ 

80 29 810,00 Pritarti vietos projekui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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2022 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

4. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          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 

1 2 3 4 5 

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

1. 
IGNA-EURI-6A-DJ-27-4-2022 Ieva Spėčiuvienė 

„Ievos Spėčiuvienės 

investicinis projektas“ 

80 

2. IGNA-EURI-6A-DJ-27-2-2022 UAB „Ars bona“ „Statybiniai žemės darbai“ 80 

3. IGNA-EURI-6A-DJ-27-3-2022 Ieva Vaitkevičienė „Statybų aikštelių sprendimai“ 70 

4. IGNA-EURI-6A-DJ-27-1-2022 Aida Diržauskienė „Pakaso sodybos paslaugų 

plėtra“ 

48 

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

1. IGNA-EURI-6A-DJ-27-3-2022 Ieva Vaitkevičienė „Statybų aikštelių sprendimai“ 70 36 000,00 

2. IGNA-EURI-6A-DJ-27-1-2022 Aida Diržauskienė „Pakaso sodybos paslaugų 

plėtra“ 

48 36 169,00 

 IŠ VISO: 72 169 


