
2018 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. BRA-146 

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 

19 priedas 

 

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

 

2020-01-23 Nr. 1/04 

Šakiai 

  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 

Nr. 42VS-KM-15-1-06803 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys I PRIORITETAS: VIETOS EKONOMIKOS PLĖTRA IR APLINKOSAUGA 

 

VPS priemonė: Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir 

maisto tiekimo grandinių plėtojimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

Tikslas: Skatinti novatoriškus vietos produkcijos gamintojų veiksmus, 

didinančius pagamintos produkcijos vertę, propaguoti vietos rinkas pasitelkiant 

trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas. 

 

VPS priemonė: Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas 

į turizmo plėtrą Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

Tikslas: Skatinti tradicinių amatų ir regioninių produktų integraciją į turizmo 

plėtrą vienijant krašto tapatumo vystymo iniciatyvas bei kuriant regioninių 

produktų kokybės palaikymo sistemą. 

 

VPS priemonė: Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos 

išteklių gamyba Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 

Tikslas: Vystyti vietos gyventojų ekologinį sąmoningumą skatinant tvarų išteklių 

naudojimą ir aplinkos priežiūros paslaugų plėtojimą, atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybą ir vartojimą. 
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II PRIORITETAS: INOVATYVIOS IR DARNIOS BENDRUOMENĖS 

KŪRIMAS 

 

VPS priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

Tikslas: Suteikti žinias ir užtikrintivisų projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

kompetenciją, būtiną sėkmingam vietos iniciatyvų įgyvendinimui. 

 

VPS priemonė: Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų 

krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą Nr. LEADER-

19.2-SAVA-4 

Tikslas: Užtikrinti Zanavykų krašto identitetą skatinant kultūros savitumo 

išsaugojimą, tradicijų tęstinumą, naujų bendradarbiavimo formų kūrimą. 

 

VPS priemonė: Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų 

teikimą Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 

Tikslas: Didinti socialinę įtrauktį ir stiprinti socialinį solidarumą skatinant vietos 

bendruomenes teikti kaimo gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas, 

įveiklinant viešuosius pastatus ir erdves. 

 

VPS priemonė: Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į 

vietos bendruomenės veikląNr. LEADER-19.2-SAVA-9 

Tikslas: Skatinti verslumą ir savitarpio pasitikėjimą, bendruomenių gebėjimus 

įtraukiant jaunimą priimti ir įgyvendinti novatoriškus sprendimus, mobilizuojant 

įvairių kartų žmones ir organizacijas nuosaikiems teritoriniams pokyčiams 

įgyvendinti. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur 1 195 411,14 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2019 m. lapkričio 29 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d. 

Kvietimas Nr. 4 
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (Lentelėje pateikiami bendri duomenys apie vietos projektų 

paraiškas, kurioms rekomenduojama skirti paramą, įskaitant paraiškas, patekusias į pirmąjį/antrąjį preliminarų paraiškų prioritetinį sąrašą, jei tokie buvo sudaryti. 

Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal 

skirtą kokybės balą, mažėjančiatvarka.) 

 

3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų pirmasis preliminarus prioritetinis 

sąrašas. Pildoma tuo atveju, jeigu VP paraiškų atrankos vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių VII skyriaus „Vietos projektų paraiškų vertinimas“ 

nuostatomis,buvo sudarytas vietos projektų pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Jeigu pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu suteiktas 

VP atpažinties kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją(jei pareiškėjas – juridinis 

asmuo)arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto pavadinimas.) 

 

Kokybės įvertinimas, 

balais 
(Nurodomas kokybės 

įvertinimas, balais.) 

1 2 3 4 5 

1. VPS I prioriteto priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas 

LEADER-19.2-SAVA-5 

1.1. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019 Vaclovo Jurgučio įmonė Medienos apdirbimo cecho adresu 

Kęstučio g. 55, Daugėliškių k., Šakių 

sen., Šakių r. sav. modernizavimas 

60 

1.2. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019 MB Kūrybos studija „Virsmas“ Kūrybos studijos „Virsmas“ plėtra 

diegiant inovacijas ir kuriant darbo 

vietas 

75 

2. VPS II prioriteto priemonė „ Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą “, kodas LEADER-19.2-SAVA-8 

2.1. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019 VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos 

socialinės pagalbos centras 

Vietos bendruomenei skirtų 

sveikatingumo ir terapijos paslaugų 

plėtra 

100 

2.2. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-4-2019 Veršių bendruomenės centras Veršių bendruomenės centro verslo 

pradžia 

60 

2.3. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019 Lekėčių bendruomenės asociacija Lekėčių bendruomenės mobilus 

plaukiojantis fontanas 

80 

3.  VPS II prioriteto priemonė „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 

3.1. ŠAKI-LEADER-6B-KV-4-6-

2019 

Lekėčių bendruomenės asociacija Žemės menas Lekėčių Paliekio parke 80 
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Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal 

pereinamąjį balą, mažėjančia tvarka.) 

 

4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Pildoma tuo 

atveju, jeigu VP paraiškų vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu, buvo sudarytas preliminarus vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas. 

Jeigu antrasis prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos 

projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia aukščiausią vietą pagal VP administravimo taisyklių 95.3 papunktyje nurodytus antrinius prioritetinius kriterijus, 
mažėjančia tvarka.) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją(jei pareiškėjas – 

juridinis asmuo)arba vardas 

ir pavardė(jei pareiškėjas – 

fizinis asmuo) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(Nurodomas vietos 

projekto pavadinimas.) 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis balas 
(Nurodomas  

vadovaujantis VP 

administravimo taisyklių 

95.1–95.2 papunkčiais 

nustatytas pereinamasis 

pridėtinės vertės (kokybės) 
balas, sudarant pirmąjį 

preliminarų VP prioritetinį 

sąrašą.) 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas

, balais 
(Nurodomas  

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais.) 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

1.1.       

1.n.       

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

2.1.       

2.n.       

n...       

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas.) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją(jei pareiškėjas – 

juridinis asmuo)arba vardas 

ir pavardė(jei pareiškėjas – 

fizinis asmuo) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto 

pavadinimas.) 

 

Atitiktis antriniams 

prioritetiniams 

kriterijams(Nurodoma, 

kokius VP administravimo 

taisyklių 95.3.1–95.3.11 

papunkčių antrinius 

prioritetinius kriterijus 

atitinka VP (nurodomas 

konkretus papunktis ir 

kriterijus (trumpai).) 

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 
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5. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė(Lentelėje pateikiami duomenys apie tinkamas vietos projektų paraiškas, 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu surinkusias ne mažiau kaip 40 balų, tačiau joms neužtekokvietimo biudžeto lėšų, todėl jos yra įrašytos į rezervinių vietos projektų 
sąrašą.Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją 

vietą pagal skirtą kokybės balą, mažėjančia tvarka. Jei tokių paraiškų nėra, ši lentelė nepildoma.). 

6. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

1.1.      

1.n.      

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

2.1.      

2.n.      

n...      

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
(Nurodomas VPS vykdytojos VP 

paraiškos registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties kodas) 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją(jei pareiškėjas – 

juridinis asmuo)arba vardas 

ir pavardė(jei pareiškėjas – 

fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
(Nurodomas vietos projekto 

pavadinimas) 

 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 
(Nurodomas vertinimo 

metu VP suteiktas 

pridėtinės vertės 

(kokybės) balas) 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos suma, 

Eur 
(Nurodoma 

pareiškėjo prašoma 

paramos suma, Eur 

(nurodoma su ar be 
PVM) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“(įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 
1.1.      

1.n.      

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“(įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 
2.1.      

2.n.      

n...      
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Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo etapo, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.) 

 

Strategijos vykdytojos vadovas  

(arba jo įgaliotas asmuo)           Juozas Vytas Dainelis 
                                                                                                                                       (Vardas, pavardė) 
 

Atsakingas asmuo                Jurgita Savickienė 

(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)                               (Vardas, pavardė) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

 

Vietos projekto paraiškos 

registracijos data 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją 
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 

arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto paraiškos vertintojų 

komentarai 
(Aiškiai ir glaustai nurodomi motyvai, kodėl vietos 

projektas buvo pripažintas netinkamu finansuoti / 

atmestas. Informacija imama iš vietos projektų 

paraiškų vertinimo ataskaitų) 

1 2 3 4 5 

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape (Išvardijamos vietos 

projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškos vertinimo metu, nes atliekant vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą nesurinko mažiausio privalomo 

surinkti balų skaičiaus (surinko mažiau kaip 60 balų).) 

1.     

2.     

Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų (Išvardijamos vietos 

projektų paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete neliko paramos lėšų.) 

1.     

2.     

n...     
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