
       

 

 

  

KVIETIMO NR.4 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. gegužės mėn. 09 d., ketvirtadienį,  pradžia 15:00 val. iki 17:00 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 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-4-1-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

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

vertinimo etapą. 

3. Dėl Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras „Kaimynystės namai“ vietos 

projekto „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų 

teikimui“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir 

perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

4. Dėl VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  vietos projekto „ Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros 

sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus 

žmonėms kokybę“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019), pateikto pagal VPS priemonę 

„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 

atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

5. Dėl Visuomeninės organizacijos „Inturkės bendruomenės centras“ vietos projekto „ 

Renkuosi būti sveikas“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-IS-4-2-2019), pateikto pagal VPS 

priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ 

atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

6. Dėl Visuomeninės organizacijos „Alantos bendruomenės centras“ vietos projekto „Pažink. 

Gamink. Ragauk.“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019), pateikto pagal VPS priemonę 

„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ atrankos ir 

perdavimo į kitą vertinimo etapą. 



       

 

 

7. Dėl ASOCIACIJOS „SPRENDIMAI  ŠIANDIEN“ vietos projekto „Sveikos gyvensenos ir 

sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse.“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-

VS-4-5-2019), pateikto pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

8. Dėl Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos vietos projekto „ Molėtų rajono savanorių 

ugniagesių veiklos užtikrinimas““ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019), pateikto pagal 

VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ 

atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. 

 


