
 
 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETO SPRENDIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ, DĖL 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2018  m. birželio 22   d. Nr. 2 

Kupiškis, Gedimino g. 27 

 

Vadovaudamasis 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“ 26 punktu bei atsižvelgdamas į Kupiškio rajono vietos 

veiklos grupės vertintojų parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir į Kupiškio 

rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. birželio 21 d. posėdžio 

rašytinės procedūros tvarka protokolą Nr. PAK-3 (pridedama),  

t v i r t i n u Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 

sprendimo rezultatus dėl vietos projektų atrankos (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Paulius Pranckūnas 



Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2 

1 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS KUPIŠKIO RAJONO 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 / 

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 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

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 priemonė  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2.-7.2 

1. 

KUPI-

LEADER-6B-I-

2-1-2018 

 

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Vaikų žaidimo 

aikštelės 

įrengimas 

Kupiškio raj., 

Alizavos sen., 

Alizavos mstl. 

100 7682,05 (su 

PVM) 
7682,05 (su 

PVM) 
80 

6529,74 (su 

PVM) 

1152,31 

(su PVM) 

2. 

KUPI-

LEADER-6B-I-

2-4-2018 

 

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Lauko 

treniruoklių 

įrengimas 

Kupiškio raj., 

Kupiškio sen., 

Šepetos k. 

100 7431,34 (su 

PVM) 

7431,34 (su 

PVM) 
80 

6316,64 

(su PVM) 

1114,70 

 (su PVM) 

3. 
KUPI-

LEADER-6B-I-

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

Lauko 

treniruoklių 
100 7431,34 (su 7431,34 (su 

80 
6316,64 1114,70 
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2-6-2018 

 
administracija 

 
įrengimas 

Kupiškio raj., 

Alizavos sen., 

Salamiesčio 

mstl. 

PVM) PVM)  (su PVM) (su PVM) 

4. 

KUPI-

LEADER-6B-I-

2-3-2018 

 

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Turgavietės 

atnaujinimas ir 

sutvarkytmas 

Kupiškio raj., 

Skapiškio sen., 

Skapiškio mstl. 

90 7746,11 (su 

PVM) 

7746,11 (su 

PVM) 

80 6584,19 

(su PVM) 

1161,92 

(su PVM) 

5. 

KUPI-

LEADER-6B-I-

2-8-2018 

 

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Lauko 

treniruoklių 

įrengimas 

Kupiškio raj., 

Šimonių sen., 

Adomynės k. 

90 7431,34 (su 

PVM) 

7431,34 (su 

PVM) 

80 6316,64 

 (su PVM) 

1114,70 

 (su PVM) 

 
IŠ VISO: 37 722,18 (su 

PVM) 
- - 

 
IŠ VISO: 

- - 
32 063,85 

(su PVM) 

5 658,33 

(su PVM) 

 

_________________________



KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 
 
 

2018 m. birželio 21 d. Nr. PAK - 3 
Kupiškis, Gedimino g.27 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės 

procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. birželio 15 d., 15.00 val. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2018 m. birželio 21 d., 15.00 val. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Vietos projektų pasirašyti tvirtinimo dokumentai (vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo 

rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos,   dokumentų 2018-06-15 lydraštis 

Nr. S-115) buvo išsiųnti el. paštu šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, 

organizacija, elektroninio pašto adresai): 

1. Kupiškio rajono savivaldybės atstovai: Marius Mališauskas, el.p. 

marius.malisauskas@kupiskis.lt; Ingrida Bernatavičienė, el.p. i-b@inbox.lt; Irena Meskauskienė, 

el.p. meskauskiene.irena@gmail.com. 

2. Verslo atstovai: Lina Raudonytė, el.p.pienoputa@gmail.com; Saulius Bubinas, el.p. 

sauliusb70@gmail.com; Virgilijus Bernotas, el.p. salamiestisbendruomene@gmail.com. 

3. Pilietinės visuomenės atstovai: Bronius Kaminskas, el.p. bkaminskas@gmail.com; 

Robertas Makelis, el.p. robertas.makelis@gmail.com; Laisva Čiuliepienė, el.p. 

antasavosbendruomene@gmail.com; Laimutė Juknevičienė, el.p. palevenys@gmail.com; 

Vidmantas Bloškis, el.p. vidasin@hotmail.com. 

Posėdžio medžiaga buvo išsiųsta vietos projektų atrankos komiteto nariui-stebėtojui – Agentūrai  

dokumentų 2018-06-15 lydraštis  Nr. S-116 (el. pašto adresu dokumentai@nma.lt, natalija.sukeloic@nma.lt). 
 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimas Kupiškio raj., Alizavos sen., Alizavos mstl.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-1-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą.  
2.  Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko treniruoklių 

įrengimas Kupiškio raj., Kupiškio sen., Šepetos k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-4-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą.  
3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko treniruoklių 

įrengimas Kupiškio raj., Alizavos sen., Salamiesčio mstl.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-6-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą.  
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Turgavietės atnaujinimas ir 

sutvarkytmas Kupiškio raj., Skapiškio sen., Skapiškio mstl.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-3-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą 

vertinimo etapą.  
5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko treniruoklių 

įrengimas Kupiškio raj., Šimonių sen., Adomynės k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-8-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą.  
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mailto:el.p.pienoputa@gmail.com
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mailto:antasavosbendruomene@gmail.com
mailto:palevenys@gmail.com
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Dalyvavo: 

1. Ingrida Bernatavičienė – savivaldos atstovas (anketos gavimo data nurodytu el. paštu 

2018-06-18); 

2. Laisva Čiuliepienė – pilietinės visuomenės atstovas (anketos gavimo data pristatant 

asmeniškai į biurą 2018-06-18); 

3. Irena Meškauskienė - savivaldos atstovas (anketos gavimo data pristatant asmeniškai į 

biurą 2018-06-20); 

4. Lina Raudonytė - verslo atstovas (anketos gavimo data pristatant asmeniškai į biurą 

2018-06-20). 

5. Saulius Bubinas - verslo atstovas (anketos gavimo data pristatant asmeniškai į biurą 

2018-06-20); 

6. Marius Mališauskas – savivaldos atstovas (anketos gavimo data pristatant asmeniškai į 

biurą 2018-06-21); 

7. Bronius Kaminskas – pilietinės visuomenės atstovas (anketos gavimo data pristatant 

asmeniškai į biurą 2018-06-21); 

8. Laimutė Juknevičienė – pilietinės visuomenės atstovas (anketos gavimo data pristatant 

asmeniškai į biurą 2018-06-21); 

9. Virgilijus Bernotas –  verslo atstovas (anketos gavimo data pristatant asmeniškai į biurą 

2018-06-21); 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Vaikų 

žaidimo aikštelės įrengimas Kupiškio raj., Alizavos sen., Alizavos mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-1-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

     NUTARTA: pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

     Balsavimo rezultatai: iš viso balsavo 8 (aštuoni) vietos projektų atrankos komiteto nariai. 1 

(vienas) vietos projektų atrankos komiteto nariai nusišalino. Netinkamo balsavimo atvejų 

nenustatyta. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko 

treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., Kupiškio sen., Šepetos k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-4-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

    NUTARTA: pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

    Balsavimo rezultatai: iš viso balsavo 9 (devyni) vietos projektų atrankos komiteto nariai. 

Netinkamo balsavimo atvejų nenustatyta. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko 

treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., Alizavos sen., Salamiesčio mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-6-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

     NUTARTA: pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.  

     Balsavimo rezultatai: iš viso balsavo 8 (aštuoni) vietos projektų atrankos komiteto nariai. 1 

(vienas) vietos projektų atrankos komiteto narys nusišalino. Netinkamo balsavimo atvejų 
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nenustatyta. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Turgavietės 

atnaujinimas ir sutvarkytmas Kupiškio raj., Skapiškio sen., Skapiškio mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-3-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą. 

    NUTARTA: pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

    Balsavimo rezultatai: iš viso balsavo 9 (devyni) vietos projektų atrankos komiteto nariai. 

Netinkamo balsavimo atvejų nenustatyta. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Lauko 

treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., Šimonių sen., Adomynės k.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-8-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

    NUTARTA: pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

    Balsavimo rezultatai: iš viso balsavo 9 (devyni) vietos projektų atrankos komiteto nariai. 

Netinkamo balsavimo atvejų nenustatyta. 

Atsižvelgiant į tai, kad balsavime dėl vietos projektų paraiškų patvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą dalyvavo 9 vietos projektų atrankos komiteto narių (t. y. 9 nariai iš 11 narių, ne mažesnis 

nei 2/3 kvorumas 7),  laikoma, kad balsavimas yra laikomas tinkamu ir įvykusiu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                   Marius Mališauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                   Neringa Čemerienė 


