
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS   

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. gegužės  7 d.  Nr. 2 

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 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4, 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: 
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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-28-01-2021 

VšĮ ‚Žvaigždžių slėnis 

LT“ 

Žvaigždžių slėnis 100 48 786,00 Pritarta vietos projektui ir 

rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 

UKME-LEADER-6B-

D-28-02-2021 

VšĮ „Veikmergė“ Vandenlenčių parko 

plėtra Mūšios 

tvenkinyje 

100 48 264,46 Pritarta vietos projektui ir 

rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  

LEADER-19.2-6.4 

1. 

UKME-LEADER-6A-

D-27-01-2021 

Ričardo Gervinsko 

įmonė 

Ričardo Gervinsko 

įmonės „Dėdės 

baldai“ gamybos 

proceso 

optimizavimas 

60 31 055,07 Pritarta vietos projektui ir 

rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                             Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                         Rasa Kumetaitienė 

 


