
 

 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. GRUODŽIO 20 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. PAK-6 

Ignalina 

 

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

plėtros strategija 2014–2020 m.“ priemones „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, Kvietimas Nr. 28) ir „Sąlygų 

rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, Kvietimas Nr. 29), 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-

LEADER-6A-

DJK-28-1-

2022 

Palūšės turas, 

UAB 

„UAB Palūšės 

turas paslaugų 

plėtra 

įgyvendinant 

VVG tikslus“ 

80 31 180,41 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 
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2. 

IGNA-

LEADER-6A-

DJ-28-2-2022 

Tomas Šimėnas „Tomo Šimėno 

prekybos ir 

malkų ruošimo 

paslaugų veiklos 

kūrimas“ 

80 37 290,65 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

3. 

IGNA-

LEADER-6A-

DJ-28-3-2022 

Nerijus Valėnas „Statybos 

paslaugų 

teikimo plėtra 

Ignalinos 

rajone“ 

40 13 371,79 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

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

1. 

IGNA-AKVA-

8.2.2.Ž-D-29-

1-2022 

Turizmo bazė, 

MB 

„Rekreacinės 

žvejybos 

paslaugų ir 

sąlygų 

gerinimas, 

diegiant 

inovacijas“ 

45 45 600,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

2. 

IGNA-AKVA-

8.2.2.Ž-DJ-29-

2-2022 

Aida 

Diržauskienė 

„Sąlygų 

rekreacinei 

žvejybai prie 

Pakaso ežero 

gerinimas“ 

75 48 665,33 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Rasa Trubilienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                      Jelena Jusis 


