
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. SPALIO 10 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 
2019 m. spalio 16 d. Nr. PAK-6 

Molėtai 
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono 

VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonių „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą 
ir kitus vietos išteklius“ ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, 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 Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 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 2 prioriteto priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, 
kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ 

1. 
MOLĖ-

LEADER-6A-
DJ-6-3-2019 

Justinas 
Duchovskis 

Justino Duchovskio 
verslo pradžia 

100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „Justino Duchovskio verslo 
pradžia“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019), ir 
rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

2. 
MOLĖ-

LEADER-6A-
DJ-6-5-2019 

MB „Girios 
dovana“ 

MB „Girios dovana“ 
verslo įkūrimas 

100 51 073,00 Pritarti vietos projektui MB „Girios dovana“ verslo 
įkūrimas“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019), 
ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 
2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

Eil. 
Nr. 

Vietos projekto paraiškos 
atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 
ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 
 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 



3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono 
VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, 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 Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos 
veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

1 2 3 4 5 
VPS 2 prioriteto priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, 

kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ 
1. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-

2019 
Justinas Duchovskis 

Justino Duchovskio verslo pradžia 100 

2. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-
2019 

MB „Girios dovana“ 
MB „Girios dovana“ verslo 
įkūrimas 

100 

3. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-2-
2019 

Lina Dieninė Draugiškos gamtai sodybos 
„Žvejo kampas“ įrengimas 

93 

4.  MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-4-
2019 

Aidonas Užubalis Kaimo turizmo plėtra, įdiegiant 
aplinką tausojančią 
technologiją 

90 

Eil. 
Nr. 

Vietos projekto paraiškos 
atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas 
/ vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 
 

Pridėtinės vertės 
(kokybės) balas 

Prašoma paramos 
suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 
VPS 2 prioriteto priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, 

kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ 
1. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-2-

2019 
Lina Dieninė Draugiškos gamtai sodybos „Žvejo 

kampas“ įrengimas 
93 43 514,39 

2. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-4-
2019 

Aidonas Užubalis Kaimo turizmo plėtra, įdiegiant 
aplinką tausojančią technologiją 

90 31 000,00 

 IŠ VISO: 74 514,39  



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 2 prioriteto priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-10“ 

1. 
MOLĖ-LEADER-
6B-KV-6-1-2019 

Tradicinių 
amatų centras 

„Meniškas 
kaimas“ 

Molėtų rajono 
tapatumą atspindinčių 

(stiprinančių) 
keramikos suvenyrų 

sukūrimas 

60 4163,00 Pritarti Tradicinių amatų centro „Meniškas 
kaimas“ vietos projektui „Molėtų rajono tapatumą 
atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų 
sukūrimas“ (MOLĖ-LEADER-6B-KV-6-1-2019) 
ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 
Posėdžio pirmininkas       Vaida Saugūnienė ____________________ 
 
Posėdžio sekretorė        Janina Leišienė        __________________ 
 
Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 
 

Virgilijus Šironas  ........................ Vaida Saugūnienė  .......................... 

Dalia Žygelienė ........................ Vidas Stepanavičius  .......................... 

Virginija Pusvaškienė ........................ Vytautė Mozūrienė  .......................... 

Kristina Pumputienė  ........................ Robertas Rabcevičius ........................... 

 


