
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

PIRMININKĖ 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO SPRENDIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ DĖL VIETOS 

PROJEKTŲ ATRANKOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. PAK-4 

Utena  

 

Vadovaudamasi 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“ 26 punktu bei atsižvelgdama į Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau 

- VVG) vertintojų parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir į VVG vietos projektų 

atrankos komiteto 2021 m. gruodžio 29 d. posėdžio rašytinės procedūros tvarka protokolą Nr. 4 

(pridedama),  

t v i r t i n u  VVG vietos projektų atrankos komiteto sprendimo rezultatus dėl vietos projektų 

atrankos (sąrašas pridedamas). 

 

 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės                                                                     Jolita Umbrasienė 

pirmininkė                                                          



VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETAS SPRENDIMU PRITARIA IR REKOMENDUOJA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ, 

SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 
Vietos projekto pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) 

balais 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 

VPS III prioriteto priemonė „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. 

1. 
UTEN-AKVA-8.1.2.Ž-

D-16-1-2021 
Marius Leipus 

Mariaus Leipaus žuvininkystės 

ūkio įkūrimas 
75 

Pritarti Mariaus Leipaus vietos 

projektui „Mariaus Leipaus 

žuvininkystės ūkio įkūrimas“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

2. 
UTEN-AKVA-8.1.2.Ž-

D-16-2-2021 

Birutė 

Jaskevičienė 

Birutės Jaskevičienės 

žuvininkystės ūkio ir mobilios 

prekybos žuvimi verslo 

sukūrimas 

80 

Pritarti Birutės Jaskevičienės vietos 

projektui „Birutės Jaskevičienės 

žuvininkystės ūkio ir mobilios 

prekybos žuvimi verslo sukūrimas“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. 
UTEN-AKVA-8.1.2.Ž-

D-16-3-2021 
UAB „Giedrupė“ 

Modernaus žuvų auginimo 

cecho paleidimas 
100 

Pritarti UAB „Giedrupė“ vietos 

projektui „Modernaus žuvų auginimo 

cecho paleidimas“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

 


