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SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir 

plėtra“ veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse 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 teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Elektrėnų 

savivaldybės 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 priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

1. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-6-2-2019 

Marius Bliujus Mariaus Bliujaus 

verslo pradžia 
80 38 708,50 Pritarti Mariaus Bliujaus pateiktam projektui „Mariaus 

Bliujaus verslo pradžia“, Nr. ELEK-LEADER-6A-D-

6-2-2019, ir perduoti į kitą vertinimo etapą 

2. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-6-6-2019 

MB „Projektas 

miške“ 
MB „Projektas miške“ 

maitinimo ir renginių 

erdvės kūrimas 

gamtos apsuptyje 

70 50 868,00 Pritarti MB „Projektas miške“ projektui „MB 

„Projektas miške“ maitinimo ir renginių erdvės 

kūrimas gamtos apsuptyje“, Nr. ELEK-LEADER-6A-

D-6-6-2019, ir perduoti į kitą vertinimo etapą. 

VPS priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas 

LEADER-19.2-6.4) 

1. ELEK- Dainos Dainos Žymantienės 70 100 000,00 Pritarti Dainos Žymantienės individualios įmonės „Pas 



LEADER-6A-

D-6-4-2019 
Žymantienės 

individuali įmonė 

„Pas Dainą“ 

individualios įmonės 

„Pas Dainą“ verslo 

plėtra 

Dainą“ projektui „Dainos Žymantienės individualios 

įmonės „Pas Dainą“ verslo plėtra“, Nr. ELEK-

LEADER-6A-D-6-4-2019, ir perduoti į kitą vertinimo 

etapą 

2. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-6-1-2019 

UAB Mokymų 

centras 

„Daugirdiškės“ 

Maitinimo paslaugų 

sukūrimas ir turizmo 

paslaugų plėtra 

Daugirdiškių kaime 

65 100 000,00 Pritarti UAB Mokymų centro „Daugirdiškės“ projektui  

„Maitinimo paslaugų sukūrimas ir turizmo paslaugų 

plėtra Daugirdiškių kaime“, Nr. ELEK-LEADER-6A-

D-6-1-2019, ir perduoti į kitą vertinimo etapą 

3. 

ELEK-

LEADER-6A-

D-6-5-2019 

UAB „Lordus“ Poilsio ir rekreacinės 

veiklos plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

60 66 032,79 Pritarti UAB „Lordus“ projektui „Poilsio ir rekreacinės 

veiklos plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ verslo plėtra“, 

Nr. ELEK-LEADER-6A-D-6-5-2019, ir perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

 


