
 

 

 

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. BIRŽELIO 09 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. birželio 09 d. Nr. 1 

Utena 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. 

NUTARTA: Patvirtinti Utenos regiono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkę klausimus nagrinėjant posėdžio pirmininkės pasiūlyta 

tvarka. 

3. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų XIX kvietimo metu pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ 

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 Utenos regiono 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 II prioriteto priemonė „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ 

1. 

UTEN-

LEADER-6A-

D-19-4-2022 

ALGMINAS 

SLAVINSKAS 
„Poilsis prie Vidinksto ežero“ 100 46 000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 
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2. 

UTEN-

LEADER-6A-

D-19-7-2022 

UAB „Nargira“ 

UAB NARGIRA verslo plėtra 

kuriant modernią aikštelę ir 

steigiant naujas darbo vietas 

100 54 000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

3. 

UTEN-

LEADER-6A-

D-19-1-2022 

RASA ŠIRVIENĖ 

„Rasos Širvienės kaimo turizmo 

verslo plėtra ir ūkio pastato 

pritaikymas amatų vystymui“ 

95 40 758,03 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

4. 

UTEN-

LEADER-6A-

D-19-3-2022 

VYGANDAS 

KVEDARAVIČIUS 

„Vygando Kvedaravičiaus 

kaimo turizmo verslo 

sukūrimas“ 

95 53 901,26 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

5. 

UTEN-

LEADER-6A-

D-19-6-2022 

KRISTINA 

LEIPUVIENĖ 

„Kristinos Leipuvienės 

glamping verslo sukūrimas“ 
95 54 252,41 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

 

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 II prioriteto priemonė „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ 

1. 
UTEN-LEADER-6A-D-

19-8-2022 
MB „Šarkiai burba“ „Šarkių poilsio ir laisvalaikio parkas“ 

Vietos projektą išbraukti iš gautų vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti. Vienbalsiai balsuota „už“. 

2. 
UTEN-LEADER-6A-D-

19-2-2022 
UAB „Tamsioji medžiaga“ 

„Naujų technologijų diegimas naudojant 

CNC stakles anglies pluošto gaminių 

rengime“ 

Vietos projektą išbraukti iš gautų vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti. Vienbalsiai balsuota „už“. 

3. 
UTEN-LEADER-6A-D-

19-5-2022 
JONAS BUKYS 

„Kraštovaizdžio tvarkymo, gerbūvio 

tvarkymo paslaugos“ 

Vietos projektą išbraukti iš gautų vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti. Vienbalsiai balsuota „už“. 
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3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

4. SVARSTYTA. Dėl vietos projekto, pateikto XX kvietimo metu pagal VPS III prioriteto priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-1, 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 Utenos regiono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos 

sprendimus: 

 

 

 

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 II prioriteto priemonė „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ 

1. UTEN-LEADER-6A-D-19-4-2022 ALGMINAS SLAVINSKAS „Poilsis prie Vidinksto ežero“ 100 

2. UTEN-LEADER-6A-D-19-7-2022 UAB „Nargira“ 
UAB NARGIRA verslo plėtra kuriant modernią 

aikštelę ir steigiant naujas darbo vietas 
100 

3. UTEN-LEADER-6A-D-19-1-2022 RASA ŠIRVIENĖ 
„Rasos Širvienės kaimo turizmo verslo plėtra ir 

ūkio pastato pritaikymas amatų vystymui“ 
95 

4. UTEN-LEADER-6A-D-19-3-2022 VYGANDAS KVEDARAVIČIUS 
„Vygando Kvedaravičiaus kaimo turizmo verslo 

sukūrimas“ 
95 

5. UTEN-LEADER-6A-D-19-6-2022 KRISTINA LEIPUVIENĖ 
„Kristinos Leipuvienės glamping verslo 

sukūrimas“ 
95 

6. UTEN-LEADER-6A-D-19-8-2022 MB „Šarkiai burba“ „Šarkių poilsio ir laisvalaikio parkas“ 75 

7. UTEN-LEADER-6A-D-19-2-2022 UAB „Tamsioji medžiaga“ 
„Naujų technologijų diegimas naudojant CNC 

stakles anglies pluošto gaminių rengime“ 
75 

8. UTEN-LEADER-6A-D-19-5-2022 JONAS BUKYS 
„Kraštovaizdžio tvarkymo, gerbūvio tvarkymo 

paslaugos“ 
40 
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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 III prioriteto priemonė „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“, kodas „BIVP-AKVA-SAVA-1“ 

1. 

UTEN-AKVA-

8.1.2.Ž-D-20-1-

2022 

VILMA 

MORKŪNIENĖ 
„Žuvies rūkyklėlė“ 60 59 700,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl pakeitimų Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamente tvirtinimo. 

       NUTARTA: Pritarti atliktiems pakeitimams Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamente. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                                          Irena Juotkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė          Edita Rukšytė 

 


