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Lazdija 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos  (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonę ,,Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. 

LEADER-19.2-4, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr. LEADER-19.2-4.2  ir 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, 

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 Dzūkijos 

kaimo plėtros partnerių asociacijos  (Dzūkijos VVG)  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  I prioriteto ,,Ekonominio gyvybingumo  ir konkurencingumo didinimas kaimo vietovėse“  priemonė ,,Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. 

LEADER-19.2-4, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr. LEADER-19.2-4.2  

1. 

LAZD-

LEADER-3A-

D-8-2-2018 

Gintas 

Cimakauskas 

„Augalininkystės 

produkcijos 

perdirbimas“ 

60 26 347,50 Vietos projektų atrankos komitetas pritaria vietos 

projektui ir rekomenduoja pradėti kitą vertinimo etapą. 



 

 

 

 

VPS  I prioriteto ,,Ekonominio gyvybingumo  ir konkurencingumo didinimas kaimo vietovėse“  priemonė „„Atsinaujinančių energijos išteklių 

tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

2. 

LAZD-

LEADER-5C-

D-8-1-2018 

Deimantė 

Aidukaitė- 

Mikelionienė 

D. Aidukaitės-

Mikelionienės 

biokuro ruoša 

90 49 980,00 Vietos projektų atrankos komitetas pritaria vietos 

projektui ir rekomenduoja pradėti kitą vertinimo etapą 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                                        Sandra Sinkevičienė  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                                                                                              Edita Savukynaitė  

 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Aleksonienė Asta                   ......................... 

Ambrazevičienė Daiva           ......................... 

Apolskienė Neringa               .......................... 

Bartnykas Edvardas               ......................... 

Sabaliauskas Zenonas            .......................... 

Sinkevičienė Sandra               .........................    

Vaškevičius Rimas                 .........................           

Zajankauskienė Loreta           .........................         

Zelenauskaitė Raminta           .........................          

 

 

3. IŠ VISO: 76 327,50 


