
       

 

 

  

KVIETIMO NR.2 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d., ketvirtadienį,  pradžia 9:00 val. iki 13:00 val.  
Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai) 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų 

 atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.   

2. Dėl VšĮ „TEATRIUKO“ vietos projekto „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras 

pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-1-2018), pateikto 

pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

3. Dėl Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ vietos projekto „Kaimo vietovių 

patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, 

socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone“ (MOLĖ-

LEADER-6B-DI-2-2-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą 

vertinimo etapą. 

4. Dėl Všį „Arino namai“ vietos projekto „Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir 

susijusios infrastruktūros gerinimas“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-3-2018), pateikto pagal 

VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 



       

 

 

  

KVIETIMO NR.2 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d., ketvirtadienį,  pradžia 9:00 val. iki 13:00 val.  
Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai) 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų 

 atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.   

2. Dėl VšĮ „TEATRIUKO“ vietos projekto „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras 

pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-1-2018), pateikto 

pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

3. Dėl Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ vietos projekto „Kaimo vietovių 

patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, 

socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone“ (MOLĖ-

LEADER-6B-DI-2-2-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą 

vertinimo etapą. 

4. Dėl Všį „Arino namai“ vietos projekto „Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir 

susijusios infrastruktūros gerinimas“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-3-2018), pateikto pagal 

VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 


