
 

 

 

 

TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO 2020 M. BIRŽELIO 5 D. RAŠYTINIO POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. PAK-10 

 

Trakai 

 

 

Rašytinis posėdis vyko: 2020 m. birželio 5 d. – 2020 m. birželio 12 d. 

Posėdžio pirmininkas – Edvardas Makšeckas, Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos 

pirmininkas 

Posėdžio sekretorė – Ieva Mažeikytė, Trakų krašto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių 

specialistė 

 

Dalyvavo: 

Aniulienė Zita (vietos valdžios sektorius) el. paštas zita.aniuliene@trakai.lt  

Aleksiūnienė Virginija (verslo sektorius) el. paštas virga@gerviutakas.lt  

Daugirdas Daumantas (NVO sektorius) el. paštas daugirdas.d@gmail.com  

Gardžiulienė Jolanta (NVO sektorius) el. paštas jolanta.gardziuliene@gmail.com  

Juškienė Zinaida (verslo sektorius) el. paštas zinaida@kibinas.lt  

Kairys Linas (verslo sektorius)  el. paštas uab.erita@gmail.com  

Makšeckas Edvardas (NVO sektorius) el. paštas edvardas.makseckas@gmail.com  

Mateuss Indrė (NVO sektorius) el. paštas indree@gmail.com  

Naktinis Tomas (vietos valdžios sektorius) el. paštas tomas.naktinis@trakai.lt 

Rudelienė Edita (vietos valdžios sektorius) el. paštas edita.rudeliene@trakai.lt  

Vainienė Dalia (NVO sektorius) el. paštas aeroklubas@sklandymas.lt  

Volosevičius Robertas (verslo sektorius) el. paštas robertaswolos@gmail.com  

Zakšauskas Darius (verslo) el. paštas dariuszak@gmail.com  

 

DARBOTVARKĖ: 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracijos pasirašymas. 

 

1. Dėl VšĮ „Monoklis“ vietos projekto „Trumpa naktis – trumpas kinas“ Nr. TRAK-LEADER-6B-

S-14-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos Paprasto 

Kvietimo Nr. 14 II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-5), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo. 

2. Dėl MB „Fatima“ vietos projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“ Nr.TRAK-

LEADER-6A-D-16-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo.  

3. Dėl Laurynos Jončaitės-Liutkienės vietos projekto „Medinės konstrukcijos orlaiviams“ Nr. 

TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Monoklis“ vietos projekto „Trumpa naktis – trumpas kinas“ Nr. TRAK-

LEADER-6B-S-14-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 
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strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 14 II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos 

skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo. 

 

Vertinant VšĮ „Monoklis“ vietos projekto „Trumpa naktis – trumpas kinas“, Nr. TRAK-

LEADER-6B-S-14-1-2020, pridėtinę vertę (kokybę) jam suteikti 60 balų. VP yra kokybiškas, 

sukuriantis pridėtinę vertę siekiant VPS priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir 

įvairinimas“ , kodas LEADER-19.2-SAVA-5 tikslų. VP tikslas – vietos bendruomenėse kurti 

naujas kultūros tradicijas – žiūrėti trumpo metro filmus – jas puoselėti bei tęsti kelis metus iš 

eilės, siekti kokybiško ir profesionalaus filmų peržiūrų organizavimo. Iš paramos lėšų bus 

įsigyta profesionali filmų rodymo technika rodyti techniškai kokybiškus filmus. Bendra 

projekto vertė su PVM 7 188,14 Eur, prašoma paramos suma 5 743,32 Eur.  

 

NUTARTA: 

1. Pritarti VšĮ „Monoklis“ vietos projektui „Trumpa naktis – trumpas kinas“, Nr. TRAK-

LEADER-6B-S-14-1-2020, ir pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 13, vienbalsiai. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl MB „Fatima“ vietos projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės 

steigimas“ Nr.TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos 

sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.  

 

Vertinant MB „Fatima“ vietos projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“, 

Nr.TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020, pridėtinę vertę (kokybę) jam suteikta 90 balų. VP yra 

kokybiškas, sukuriantis pridėtinę vertę siekiant VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra‘ 1 veiklos 

srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, kodas LEADER-19.2-

6.2, tikslų. MB „Fatima“ vietos projekto tikslas yra plėtoti unikalių statybinių paslaugų teikimo 

centrą (įvairios kasybos darbų paslaugos statybos aikštelėse – pamatų duobių kasyba, tranšėjų 

kasyba, grunto krova, landšafto formavimas, gerbūvio darbai ir kt.), sukuriant naujas paslaugas 

vietos gyventojams, naudojant Trakų rajono išteklius. Bus sukuriama 1,5 darbo vietos. Bendra 

projekto vertė su PVM 75 080,50 Eur, be PVM 62 050,00 Eur, prašoma paramos suma 42 

808,00 Eur. 

   

NUTARTA: 

1. Pritarti MB „Fatima“ vietos projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“,     

Nr.TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020, ir pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 13, vienbalsiai. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Laurynos Jončaitės-Liutkienės vietos projektui „Medinės konstrukcijos 

orlaiviams“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos 

sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.  

 

Vertinant Laurynos Jončaitės-Liutkienės vietos projekto „Medinės konstrukcijos orlaiviams“, 

Nr. TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020, pridėtinę vertę (kokybę) jam suteikta 45 balų. VP yra 

kokybiškas, sukuriantis pridėtinę vertę siekiant VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra‘ 1 veiklos 

srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, kodas LEADER-19.2-

6.2, tikslų. Larynos Jončaitės-Liutkienės vietos projekto „Medinės konstrukcijos orlaiviams“ 

projekto tikslas yra pradėti naujo inovatyvaus gamybos verslo veiklą, skirtą medžio taikymui 
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aviacijoje kaimo vietovėje ir taip prisidėti prie nedarbingumo mažinimo kuriant naujas darbo 

vietas bei taikyti inovacijas gamyboje. Laukiamas rezultatas: pastatytos ir įrengtos gamybinės 

patalpos, kurios aprūpintos būtina modernia technika sudėtingiems medžio darbams, sukurta 

viena nauja darbo vieta (vienas etatas) asmeniui iki 40 metų amžiaus. Vietos projekto vertė su 

PVM 47 355,20 Eur, vietos projekto vertė be PVM 38 943,58 Eur, prašoma paramos suma 27 

260,00 Eur.  

NUTARTA: 

1.Pritarti Laurynos Jončaitės-Liutkienės vietos projektui „Medinės konstrukcijos orlaiviams“ 

Nr. TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020, ir pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 13, vienbalsiai. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                          (Parašas)                                         Edvardas Makšeckas  

 

 

Posėdžio sekretorė  (Parašas)                                         Ieva Mažeikytė 

 

 

 

 





 

 

 

TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. BIRŽELIO 5 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. PAK-10 

Trakai 

 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės 

teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ ir I prioriteto 1 priemonės 1 

veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ 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 Trakų krašto 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 II prioriteto 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ , kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“  
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1. 

TRAK-

LEADER-6B-

S-14-1-2020 

VšĮ „Monoklis“ 

 

„Trumpa naktis – trumpas 

kinas“ 

 

60 balų 

 

5 743,32 Eur 

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.  

VPS I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2-6.2“ 

1. 

TRAK-

LEADER-6A-

D-16-1-2020 

MB „Fatima“ 

 

„Specializuotų paslaugų 

teikimo bazės steigimas“ 

 

 

90 balų 

 

 

42 808,00 Eur 

 

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą. 

2. 

TRAK-

LEADER-6A-

D-16-2-2020 

Lauryna 

Jončaitė-

Liutkienė 

 

„Medinės konstrukcijos 

orlaiviams“ 

 

 

45 balai 

 

 

27 260,00 Eur 

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Edvardas Makšeckas 

 

Posėdžio sekretorė                    Ieva Mažeikytė 

 


