
 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. LIEPOS 23 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

2018 m. liepos 23 d. Nr. PAK-2 

Kėdainiai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projekto, pateikto pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros strategija 2015 -2023 m.“ priemonės „Bendradarbiavimas“, veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, 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 sudėties teisių ir 

pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kėdainių rajono 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 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos suma, 

Eur 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausi

a galima 

paramos 

lyginamoj

i dalis iki, 

proc. 

paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos  

(85 proc. 

paramos 

sumos) 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

(15 proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS I prioriteto priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

bei vietos rinkoms plėtoti“,  kodas LEADER-19.2-16.4 

1. KĖDA-LEADER-

1A-D-2-1-2018 

Krakių 

bendruomenė

s centras 

 

„Viešosios erdvės, 

skirtos vietos 

gamintojų maisto 

produktų pristatymui į 

rinką, įkūrimas“ 

70 45 176,26 

 (su PVM) 

45 115,57 

 (su PVM) 

80 38 348,23 6 767,34 

   
  IŠ VISO: 45 115,57 

(su PVM) 
- - 
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Posėdžio pirmininkė   ___________________    Aušra Vaidotienė 

                                                          (parašas)                                                                              

  

Posėdžio sekretorė    ___________________    Kristina Kulbienė 

                                                          (parašas)                                                                             

         

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Marius Augustinavičius ______________________ 

 

Virginija Cukanovienė ______________________ 

 

Gytis Gaubys ______________________ 

 

Aušra Gustaitė ______________________ 

 

Jūratė Jodeikienė ______________________ 

 

Ovidijus Kačiulis ______________________  

 

Elena Purauskienė ______________________ 

 

Šarūnas Šiušė ______________________ 

 

Vygantas Vanagas ______________________ 


