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ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. SAUSIO 17 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. PAK-1 

Mažeikiai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Šiurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos 

vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “ 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ ir 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, tinkamumo gauti paramą. 

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“, 154 punktu bei atsižvelgiant į Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pateiktas vietos 

projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Skirti lėšas šiems vietos projektams įgyvendinti: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinim

as / vardas, 

pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos 

suma, Eur 

Tvirtinama 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos (85 

proc. 

paramos 

sumos) 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

(15 proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS prioriteto Nr.1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas 

„LEADER-19.2-6.4“ 

1. 

MAŽE-

LEADER-6A-

1-3 

UAB 

„Vinitas“ 

„Vinių gamybos 

pajėgumų 

išplėtimas“ 

90 75308,00 

(be PVM) 

75308,00  

(be PVM) 

67 64011,80 11296,20 
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2. 

MAŽE-

LEADER-6A-

1-4 

UAB 

„Malorija“ 

„Pramogų ir 

poilsio paslaugų 

plėtra“ 

73 32557,48 

(be PVM) 

32557,48 

(be PVM) 

50 27673,86 4883,62 

   
  IŠ VISO: 107 865,48 

 
  

VPS prioriteto Nr.1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritis veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, 

kodas „LEADER-19.2-6.2“  

1. 

MAŽE-

LEADER-6A-

1-8 

UAB 

„Baltijos 

horizontas“ 

„Nestandartinių 

baldų gamybos 

verslas“ 

70 48300,00 

(be PVM) 

48300,00 

(be PVM) 70 41055,00 7245,00 

     IŠ VISO: 48300,00   

    
 

IŠ VISO: 156165,48  132740,66 23424,82 

 

 

2. Neskirti lėšų šiems vietos projektams įgyvendinti: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

VPS prioriteto Nr.1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas 

„LEADER-19.2-6.4“ 

1. MAŽE-LEADER-

6A-1-7 

UAB „Techninio 

servizo 

kompanija“ 

UAB „Techninio serviso 

kompanija“ verslo plėtra. 

Stiklo pjaustymo ir 

apdorojimo linijos įrengimas“ 

Verslo plane apskaičiuotos ekonominį gyvybingumą apibūdinančių 

rodiklių reikšmės neatitinka taikomų ekonominio gyvybingumo 

nustatymo taisyklėse nurodytų reikšmių 

2. MAŽE-LEADER-

6A-1-5 

UAB „Majada“ „UAB „Majada“ verslo 

plėtra“ 

 

Verslo plane apskaičiuotos ekonominį gyvybingumą apibūdinančių 

rodiklių reikšmės neatitinka taikomų ekonominio gyvybingumo 

nustatymo taisyklėse nurodytų reikšmių. 
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3. MAŽE-LEADER-

6A-1-6 

Vytautas Būta „Pramoninio angaro (sandėlio) 

statyba verslo plėtrai“ 

 

Verslo plane apskaičiuotos ekonominį gyvybingumą apibūdinančių 

rodiklių reikšmės neatitinka taikomų ekonominio gyvybingumo 

nustatymo taisyklėse nurodytų reikšmių. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                                  Albina Kiudulienė  

                                                                                                                                                          

Posėdžio sekretorė           Daiva Baranauskienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Paulius Auryla................................. 

 

Irena Atkočaitienė........................... 

 

Dovydas Baublys.............................. 

 

Inga Derkintienė .............................. 

 

Albina Kiudulienė............................. 

 

Valda Muravjovienė................................. 

 

Andrius Ramonas.................................... 

 

Erika Šiaulytė.......................................... 

 

Gintautas Šmaižys.................................... 

 

__________________________ 
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