
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS   

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. SAUSIO 19 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. sausio 19 d.  Nr. 1 

Ukmergė 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Ukmergės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos 

grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą “ LEADER-19.2-SAVA-5“ ir priemonę „Parama kaimo gyventojų 

aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” LEADER-19.2-SAVA-6 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 Ukmergės 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 „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio 

produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ LEADER-19.2-SAVA-5 

1. 

UKME-

LEADER-6B-

D-23-01-2020 

Veprių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Pirčių 

komplekso 

(mini SPA) 

įrengimas 

Veprių 

stovykloje 

100 48 786,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 

UKME-

LEADER-6B-

D-23-02-2020 

Klubas „Miško 

broliai“ 

Švietėjiškos 

edukacinės 

programos 

„Miško broliai. 

Kultūra, istorija, 

likimai“ 

kompleksinė 

plėtra 

70 48 786,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS II prioriteto priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” LEADER-19.2-SAVA-6 

1. 

UKME-

LEADER-6B-

V-24-01-2020 

Ukmergės 

rajono Deltuvos 

miestelio 

bendruomenė 

Susitikime 

Deltuvos žemėje 

80 11 715,33 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 

UKME-

LEADER-6B-

V-24-02-2020 

Ukmergės 

rajono Laičių 

kaimo 

bendruomenė 

Renginių ciklas 

– Laičiai 2021 

70 11 715,00 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti 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 II prioriteto priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” LEADER-19.2-SAVA-6 

1. 

UKME-LEADER-6B-V-24-

03-2020 

Piliakalnio bendruomenė 

Mumyse gyva istorinė 

atmintis ir nepamirštamos 

tradicijos 

Nepritarti Piliakalnio bendruomenės pateiktam vietos 

projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą 

vertinimo etapą, kadangi biudžeto lėšų nepakanka 

finansuoti visiems surinkusiems daugiau kaip 40 balų 

projektams, o VPS priemonėse nėra lėšų, kurias galima 

būtų panaudoti kaip papildomą finansavimą. 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

                          Posėdžio pirmininkas                                                              Agnė Balčiūnienė 

 

 

                          Posėdžio sekretorė                                           Rasa Kumetaitienė 

 

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 II prioriteto priemonė  „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui"  

LEADER-19.2-SAVA-6. 

1. UKME-LEADER-6B-V-24-01-2020 Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Susitikime Deltuvos žemėje 80 

2. UKME-LEADER-6B-V-24-02-2020 Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Renginių ciklas – Laičiai 2021 70 

3. UKME-LEADER-6B-V-24-03-2020 Piliakalnio bendruomenė Mumyse gyva istorinė 

atmintis ir nepamirštamos 

tradicijos 

55 


