
 

 

 

                                                                                        

MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. KOVO 31 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. PAK-9.3 

Molėtai 

 

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

strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemones „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-8 ir „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas  Nr. LEADER-19.2- SAVA-6, 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  Nr. LEADER-19.2- SAVA-8 

1. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-2-2021 

MB “Šviesos 

garsas” 

MB “Šviesos garsas” 

renginių techninis 

aptarnavimas 

100 55922, 24 Pritarti vietos projektui „MB “Šviesos garsas” renginių 

techninis aptarnavimas“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-2-

2021) ir rekomenduoti perduoti vertinimui pagal Vietos 

projektų administravimo taisyklių 95.3. punkte nustatytus 

antrinius prioritetinius vertinimo kriterijus. 
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2. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-5-2021 

UAB Inovacijų 

plėtra 

Verslo plėtra 

Gruodžiuose 

100 55 922,00 Pritarti vietos projektui „Verslo plėtra Gruodžiuose“ (Nr. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-5-2021) ir rekomenduoti 

perduoti vertinimui pagal Vietos projektų administravimo 

taisyklių 95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius 

vertinimo kriterijus. 

3. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-10-2021 

Tomas Juozapas 

Gintila 

Sodybos “Duobys” 

plėtra 

100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „Sodybos “Duobys” plėtra“ (Nr. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-10-2021) ir rekomenduoti 

perduoti vertinimui pagal Vietos projektų administravimo 

taisyklių 95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius 

vertinimo kriterijus. 

4. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-11-2021 

Kęstutis 

Samušis 

Agro ir amatų turizmo 

sodyba “Avys miške” 

100 55922, 25 Pritarti vietos projektui „Agro ir amatų turizmo sodyba 

“Avys miške” (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-11-2021) ir 

rekomenduoti perduoti vertinimui pagal Vietos projektų 

administravimo taisyklių 95.3. punkte nustatytus antrinius 

prioritetinius vertinimo kriterijus. 

5. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-12-2021 

UAB “Šamo 

Guolis” 

UAB Šamo Guolis 100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „UAB Šamo Guolis” (Nr. MOLĖ-

LEADER-6A-DJ-9-12-2021) ir rekomenduoti perduoti 

vertinimui pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 

95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius vertinimo 

kriterijus. 

6. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-13-2021 

Džiuljeta 

Mankauskaitė 

Poilsio pramogų ir 

poilsio erdvės “Pasakų 

kaimas” kūrimas 

Molėtų rajone 

100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „Poilsio pramogų ir poilsio erdvės 

“Pasakų kaimas” kūrimas Molėtų rajone” (Nr. MOLĖ-

LEADER-6A-DJ-9-13-2021) ir rekomenduoti perduoti 

vertinimui pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 

95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius vertinimo 

kriterijus. 

7. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-17-2021 

Juozas Saukaitis Naujo verslo 

steigimas Molėtų 

VVG teritorijoje 

100 52 595,31 Pritarti vietos projektui „Naujo verslo steigimas Molėtų 

VVG teritorijoje ” (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-

2021) ir rekomenduoti perduoti vertinimui pagal Vietos 

projektų administravimo taisyklių 95.3. punkte nustatytus 

antrinius prioritetinius vertinimo kriterijus. 

8. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-18-2021 

MB ‘Tikras 

efektas” 

MB “Tikras efektas” 

investicijos į aliejaus 

spaudimo liniją 

100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „MB “Tikras efektas” investicijos į 

aliejaus spaudimo liniją diegiant inovatyvias technologijas” 

(Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-18-2021) ir rekomenduoti 

perduoti vertinimui pagal Vietos projektų administravimo 
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diegiant inovatyvias 

technologijas 

taisyklių 95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius 

vertinimo kriterijus. 

9. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-19-2021 

Mažoji bendrija 

EAAM 

Specializuotų statybos 

paslaugų verslo 

steigimas kaimiškoje 

vietovėje 

100 55 922,00 Pritarti vietos projektui „Specializuotų statybos paslaugų 

verslo steigimas kaimiškoje vietovėje” (Nr. MOLĖ-

LEADER-6A-DJ-9-19-2021) ir rekomenduoti perduoti 

vertinimui pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 

95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius vertinimo 

kriterijus. 

10. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-21-2021 

Donatas 

Slavinskas 

Statybos darbų verslo 

steigimas 

100 55 922,00 Pritarti vietos projektui „Statybos darbų verslo steigimas” 

(Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-21-2021) ir rekomenduoti 

perduoti vertinimui pagal Vietos projektų administravimo 

taisyklių 95.3. punkte nustatytus antrinius prioritetinius 

vertinimo kriterijus. 

11. 

MOLĖ-

LEADER-6A-

DJ-9-22-2021 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

“Alantos 

vaistinė” 

Gazuotų sulčių 

manufaktūra Alantos 

miestelyje 

100 55 922,25 Pritarti vietos projektui „Gazuotų sulčių manufaktūra 

Alantos miestelyje” (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-22-

2021) ir rekomenduoti perduoti vertinimui pagal Vietos 

projektų administravimo taisyklių 95.3. punkte nustatytus 

antrinius prioritetinius vertinimo kriterijus. 

 VPS 1 prioriteto priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki 

stalo“, kodas  Nr. LEADER-19.2- SAVA-6 

1. MOLĖ-

LEADER-6B-

DJ-10-1-2021 

VšĮ Sodela Alantos vaisių 

surinkimo paslaugų 

centras 

90 45962,76 Pritarti vietos projektui „Alantos vaisių surinkimo paslaugų 

centras“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-10-1-2021) ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

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  Nr. LEADER-19.2- SAVA-8 

1. 
MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-5-

2021 

2021-01-29 UAB Inovacijų 

plėtra 

Dėl lėšų trūkumo, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 

96.1. papunkčiu, pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   
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2. 
MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-19-

2021 

2021-01-29 Mažoji bendrija 

EAAM 

Dėl lėšų trūkumo, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 

96.1. papunkčiu, pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

3. 
MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-21-

2021 

2021-01-29 Donatas 

Slavinskas 

Dėl lėšų trūkumo, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 

96.1. papunkčiu, pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

4. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-2-

2021 

2021-01-29 MB “Šviesos 

garsas” 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 3 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

5. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-10-

2021 

2021-01-29 Tomas Juozapas 

Gintila 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

6. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-11-

2021 

2021-01-29 Kęstutis Samušis Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

7. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-12-

2021 

2021-01-29 UAB “Šamo 

Guolis” 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

8. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-13-

2021 

2021-01-29 Džiuljeta 

Mankauskaitė 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

9. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-18-

2021 

2021-01-29 MB ‘Tikras 

efektas” 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

10. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-22-

2021 

2021-01-29 Uždaroji akcinė 

bendrovė 

“Alantos 

vaistinė” 

Antrinio vertinimo metu pagal antrinį prioritetinį kriterijų „95.3.1. 

mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) 

sukurti“ užėmus 4 vietą dėl lėšų trūkumo toliau paraiškos 

nevertinti ir pripažinti, kad nebus skiriamas finansavimas.   

11. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-20-

2021 

2021-01-29 UAB “Beltus” Dėl aukštesnio pereinamojo balo, toliau šios paraiškos 

nebevertinti bei pripažinti, kad dėl lėšų trūkumo vietos projektui 

įgyvendinti nebus skiriama parama. 
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12. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-15-

2021 

2021-01-29 Indrė 

Drungilienė 

Dėl aukštesnio pereinamojo balo, toliau šios paraiškos 

nebevertinti bei pripažinti, kad dėl lėšų trūkumo vietos projektui 

įgyvendinti nebus skiriama parama. 

13. 

MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-14-

2021 

2021-01-29 Daiva 

Samuolienė 

Dėl aukštesnio pereinamojo balo, toliau šios paraiškos 

nebevertinti bei pripažinti, kad dėl lėšų trūkumo vietos projektui 

įgyvendinti nebus skiriama parama. 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                                                              Posėdžio pirmininkas 

(mobilusis parašas)                                                                                                                                                                               (mobilusis parašas) 

 

                    

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) balas 

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  Nr. LEADER-19.2- SAVA-8 

1. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-

2021 

Juozas Saukaitis Naujo verslo steigimas Molėtų 

VVG teritorijoje 

100 
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