
   
 

 

 

KVIETIMO NR. 14 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 

POSĖDIS 

 

Kviečiame visus projektų atrankos komiteto narius ir narius stebėtojus į organizuojamą 

posėdį, kuris vyks 2022m. kovo 30 d. 16:30 val. per MS Teams platformą. 

 

DARBOTVARKĖ 

1.  Dėl MB „Šviesos garsas“ projekto „MB “Šviesos garsas” renginių techninis aptarnavimas“ 

(MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-1-2022), pateikto pagal 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. 

2. Dėl Ingridos Dabužinskienės projekto „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus išteklius“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-2-2022), pateikto 

pagal 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 Linos Ignatavičiūtės projekto „Edukacinės erdvės plėtros ir efektyvumo didinimo projektas“ 

(MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-3-2022), pateikto pagal 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 UAB Šamo guolis projekto „UAB Šamo guolis“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-4-2022), 

pateikto pagal 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 MB “Rojus dviems” projekto „Poilsis ir pramogos“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-5-2022), 

pateikto pagal 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 Džiuljeto Mankauskaitės projekto „Poilsio pramogų ir poilsio erdvės “Pasakų kaimas” 

kūrimas Molėtų rajone“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-6-2022), pateikto pagal 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. 

7. Dėl Alos Gresienės projekto „Alos frezavimo įmonė“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-7-2022), 

pateikto pagal 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. 

8. Dėl Sauliaus Lekniaus projekto „Saldinto sutirštinto pieno produktų gamyba“ (MOLĖ-

LEADER-6A-DJ-14-8-2022), pateikto pagal 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. 



9. Dėl MB EKO gėrimai projekto „Gazuotų sulčių manufaktūra Alantos miestelyje“ (MOLĖ-

LEADER-6A-DJ-14-9-2022), pateikto pagal 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. 

10. Dėl pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus išteklius“ pateiktų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės 

tvirtinimo. 

 

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu. 

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com. 


