
 

 

UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SPRENDIMO, TAIKANT 

RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ, DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2022  m. gruodžio 7  d. Nr. PAK-1 

Ukmergė 

 

Vadovaudamasis 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“ 26 punktu bei atsižvelgdamas į Ukmergės rajono vietos veiklos grupės vertintojų 

parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir į Ukmergės rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 2022 m. gruodžio 7 

d.  posėdžio rašytinės procedūros tvarka protokolą Nr. 4 (pridedama),  

t v i r t i n u Ukmergės rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo rezultatus dėl vietos projektų atrankos (sąrašas 

pridedamas). 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                               Klavdija Stepanova 



Ukmergės rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. PAK-1  

1 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS 

SPRENDIMU PRITARIA IR REKOMENDUOJA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ, SĄRAŠAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 

VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,  

kodas „LEADER-19.2-6.4“  

1. 

UKME-LEADER-6A-

D-39-03-2022 

MB „Sarpas“ „Žiedinės ekonomikos ir 

ekologijos link“ 

75 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir 

rekomenduoti vietos projektą perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

2. 

UKME-LEADER-6A-

D-39-02-2022 

Barbora Grigalevičiūtė  „Barboros Grigalevičiūtės 

verslo plėtra“ 

60 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir 

rekomenduoti vietos projektą perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

VPS I prioriteto priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ 

1. 

UKME-LEADER-6B-

D-40-01-2022                                        

Ukmergės krašto 

neįgaliųjų sąjunga 

„Pavėžėjimo paslaugos 

socialinės atskirties 

mažinimui Ukmergės 

rajone“ 

70 Pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir 

rekomenduoti vietos projektą perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

___________________



 


