
 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. BALANDŽIO 4 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr. 3 

Radviliškis 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ 

teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.“ priemones „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, „Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“, 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 vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 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 1 prioriteto priemonė „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ 

1. 

RADV-

LEADER-6A-

D-8-2-2019 

Zitos 

Šimkevičienės IĮ 

„Kavinės „Pas 

Zitą“ plėtra“ 

85 31 695,30 

(be PVM) 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

VPS 2 prioriteto priemonė „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“ 

1. RADV- Asociacija „Sportuojanti 70 38 400,00  Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 
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LEADER-6B-

JIS-8-1-2019 

„Šniūraičių 

bendruomenė“ 

bendruomenė – 

sveika 

visuomenė“ 

(su PVM) vertinimo etapą. 

2. 

RADV-

LEADER-6B-

JIS-8-3-2019 

VO „Kutiškių 

kaimo 

bendruomenė“ 

„Pramogauk, 

sportuok ir 

pažink savo 

kraštą“ 

70 38 800,00  

(su PVM) 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                       ................................                                                                          Romalda Šiurnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė              ................................             Edita Šiaulianskienė 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

 

.................................. 

 

Arūnas Čižauskas 

 

................................... 

 

Justinas Pranys 

 

................................. 

 

Arūnas Mickaitis 

 

................................... 

 

Tomas Radvilavičius 

 

................................ 

 

Audronė Motiejūnienė 

 

................................... 

 

 Artūras Radžiūnas 

 

................................ 

 

Gintaras Pilypas 

 

................................... 

 

   Romalda Šiurnienė 

  

 

 

.................................... 

 

Rūta Zaleskytė-Barzinskienė 

    



3 

                                                                                      

 

 

 

 


