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2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 7 

Elektrėnai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos 

veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra“, 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 Elektrėnų savivaldybės 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 

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-6“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas 

„LEADER-19.2-6.2“ 

1. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-4-2019 

Kristina 

Ambrozaitytė 
Sulčių spaudimo 

ir edukacinių 

veiklų 

organizavimo 

90 27 426,67  

be PVM 

pritarti Kristinos Ambrozaitytės projektui „Sulčių 

spaudimo ir edukacinių veiklų organizavimo verslo 

pradžia kaimo vietovėje“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-

7-4-2019, ir perduoti į kitą vertinimo etapą 



verslo pradžia 

kaimo vietovėje 

2. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-1-2019 

UAB 

„Ambergidas“ 
UAB 

„Ambergidas“ 

verslo pradžia 

70 50 010,58 

be PVM 

pritarti „UAB „Ambergidas“ projektui „UAB 

„Ambergidas“ verslo pradžia“, Nr. ELEK-LEADER-

6A-D-7-1-2019,, ir perduoti į kitą vertinimo etapą 

3. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-8-2019 

UAB „Verslo 

mašinos“ 

UAB „Verslo 

mašinos“ verslo 

pradžia 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

50 50 868,00 

be PVM 

pritarti UAB „Verslo mašinos“ projektui „UAB 

„Verslo mašinos“ verslo pradžia Elektrėnų 

savivaldybėje“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-7-8-2019, 

ir perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

4. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-2-2019 

Tadas 

Blaževičius 

Dviračių nuoma 40 9 469,94 

be PVM 

pritarti Tado Blaževičiaus projektui „Dviračių 

nuoma“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-7-2-2019, ir 

perduoti į kitą vertinimo etapą 

VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“   

1. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-5-2019 

Viešoji įstaiga 

Semeliškių 

bendruomenės 

iniciatyvos 

Semeliškių 

bendruomenės 

iniciatyvų verslo 

pradžia 

100 51 038,23 

be PVM 

pritarti Viešosios įstaigos Semeliškių 

bendruomenės iniciatyvos projektui „Semeliškių 

bendruomenės iniciatyvų verslo pradžia“, Nr. ELEK-

LEADER-6A-D-7-5-2019, ir perduoti į kitą vertinimo 

etapą. 

 

2. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-3-2019 

Baltamiškio 

bendruomenė 

Laisvalaikio 

paslaugų verslo 

kūrimas 

90 51 041,14 

be PVM 

pritarti Baltamiškio bendruomenės projektui 

„Laisvalaikio paslaugų verslo kūrimas“, Nr. ELEK-

LEADER-6A-D-7-3-2019 

3. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-6-2019 

Bendruomenė 

„Aktėvystė“ 

Kaip geriau 90 49 745,57 

be PVM 

pritarti bendruomenės „Aktėvystė“ projektui 

„Kaip geriau“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-7-6-2019, 

ir perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-7-7-2019 

VšĮ „Inovatyvu“ Sportas kitaip 50 51 042,00 

be PVM 

pritarti VšĮ „Inovatyvu“ projektui „Sportas 

kitaip“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-7-7-2019, ir 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

 



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

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“   

1. ELEK-LEADER-6A-D-7-9-

2019 

VšĮ „Vaikystės pilis“ „Pavežėjimo 

paslaugos“ 

VšĮ „Vaikystės pilis“ projekto „Pavežėjimo paslaugos“, Nr. 

ELEK-LEADER-6A-D-7-9-2019  vertinimą  laikyti  baigtu  ir  

toliau neadministruoti. Pareiškėją apie tai informuoti per 5 darbo 

dienas nuo VP atrankos komiteto sprendimo priėmimo dienos. 

 

Posėdžio pirmininkė Živilė Dastikienė                                                                                                                          

 

Posėdžio sekretorė  Lina Bernatavičienė                   

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Živilė Dastikienė, 

Inga Kartenienė, 

Loreta Karalevičienė 

Inga Čižienė, 

Rita Marcinkevičienė 

Algis Ališauskas,  

Vytas Barzdaitis,  

Inga Sūnelaitienė, 

Vytautas Urbonas,  

Stasys Virganavičius 

 


