
       

 

 

KVIETIMO NR.6 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS 

Kviečiame visus projektų atrankos komiteto narius į 2019 m. spalio mėn. 16 d., 
ketvirtadienį, pradžia 16:00 val. iki 17:00 val. organizuojamą posėdį, kuris vyks  
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 Justino Duchovskio pateikto vietos projekto „Justino Duchovskio verslo pradžia“ 

(Nr.MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo 

kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos 

vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

3. Dėl MB „Girios dovana“ pateikto vietos projekto „MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas“ 

(Nr.MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo 

kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos 

vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

4. Dėl Linos Dieninės vietos projekto „Draugiškos gamtai sodybos „Žvejo kampas“ 

įrengimas“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-2-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško 

ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos 

išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

5. Dėl Aidono Užubalio pateikto vietos projekto „Kaimo turizmo plėtra, įdiegiant aplinką 

tausojančią technologiją“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-4-2019), pateikto pagal VPS priemonę 

„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

6. Dėl vietos projektų paraiškų, gautų Kvietimo Nr. 6 galiojimo metu, pagal priemonę 

„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius“ kodas LEADER-19.2-SAVA-8 rezervinio sąrašo patvirtinimo. 

7. Dėl Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“ pateikto vietos projekto „Molėtų rajono 

tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-

KV-6-1-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą 

vertinimo etapą. 


