
 
 

MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 
 
 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ 
 

2019 m. gruodžio 09 d. 
Molėtai 

 
 

1. Bendra informacija: 

2014–2020 m. vietos plėtros strategija Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros 
strategija 2014-2020 m.“ 

Vietos plėtros strategijos priemonė Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, 
efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir 
kitus vietos išteklius, kodas „LEADER-19.2-
SAVA-8“ 

Vietos plėtros strategijos priemonės veiklos 
sritis (jei taikoma) 

 

- 

Paraiškų teikimo laikotarpis 
 

Nuo 2019 m. liepos 19 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
rugsėjo 19 d. 15:00 val. 

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas priemonei, 
Eur 

135 811,00 

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas priemonės 
veiklos sričiai (jei taikoma), Eur 

 

- 

Biudžeto likutis priemonei Eur 
 

28 911,00 
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2. Paraiškų vertinimo suvestinė (paraiškos nurodomos projektų atrankos balų skaičiaus mažėjimo tvarka) 

 
3. Paraiškų, atmestų pridėtinės vertės (kokybės) ir tinkamumo skirti paramą metu, suvestinė 

Eil. 
Nr. 

 

 

Paraiškos Nr. 
 

Paraiškos 
gavimo data 

 

 

Pareiškėjo vardas, 
pavardė / pavadinimas 

 

 

Paraiškos atmetimo priežastys 
 

Paraiškos, atmestos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 
1. - - - - 

Paraiškos, atmestos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu 
1. - - - - 

Paraiškos, atmestos, nes priemonei / veiklos sričiai skirtame vietos plėtros strategijos biudžete nėra likę paramos lėšų 
1. MOLĖ-LEADER-6A-

DJ-6-3-2019 
2019.09.13 Lina Dieninė Paraiška po pridėtinės vertęs vertinimo buvo įtraukta į rezervinį sąrašą, nes biudžete trūko 

lėšų šiam projektui. 
2.  MOLĖ-LEADER-6A-

DJ-6-3-2019 
2019.09.19 Aidonas Užubalis Paraiška po pridėtinės vertęs vertinimo buvo įtraukta į rezervinį sąrašą, nes biudžete trūko 

lėšų šiam projektui. 
 
_______________Administratorė_______________                     _______________________                          ___________Janina Leišienė___________     
   (VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)          (parašas)            (vardas, pavardė) 

___________________________________ 

 
 

Eil. 
Nr. 

 

Paraiškos  
reg. Nr. 

 
 

Pareiškėjo 
vardas, pavardė / 

pavadinimas 

 
 

Paraiškos 
gavimo 

data 

Nr. 
paraiškų 
atrankos 
pirmumo 

eilėje 

Atrankos 
balų 
suma 

Tinkamos finansuoti 
išlaidos  

 

 

Paramos suma 

Pareiškėjo 
nurodytos, Eur 

Nustatytos 
vertinimo 

metu, Eur 

Pareiškėjo prašoma Vertinimo metu nustatyta 

 
Suma, Eur 

Tinkamų 
išlaidų 

dalis, % 

 

Suma, Eur 
 

Tinkamų 
išlaidų 

dalis, % 
1. VPS II prioriteto priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, kodas 
„LEADER-19.2-SAVA-8“ 

1. MOLĖ-
LEADER-6A-
DJ-6-3-2019 

Justinas 
Duchovskis, 
Ūkininkas 

2019.09.19 1 100 89416,52 89416,52 55922,00 62,54129 55922,00 62,54129 

2. MOLĖ-
LEADER-6A-
DJ-6-5-2019 

MB „Girios 
dovana“ 

2019.09.19 2 100 79803,00 79653,68 51073,00 63,99885 50978,00 63,99885 

Iš viso: 169219,52 169070,20 106995,00 - 106900,00 - 


