
14 priedas 

 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  
_2018 m. kovo 22 d.__ Nr._3__ 

              (data) 

______Kupiškis_______ 

(vieta) 

  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris  Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 

42VS-KP-15-1-06716 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys (išvardinti pagal 

prioritetus ir kvietime numatytas priemones bei veiklos sritis (kai jos 

išskiriamos VPS) 

VPS Prioritetas - Ekonominės  veiklos plėtra ir užimtumo didinimas 

VPS priemonė „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2.-SAVA-5) 

 Veiklos sritis „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1 

Veiklos sritis „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas” 

Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur (nurodomas 

biudžetas skirtas kvietimui teikti vietos projektų paraiškas) 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 630 000,00 Eur iš 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis (nurodomas kvietimo teikti 

vietos projektų paraiškas laikotarpis) ir kvietimo Nr. (nurodoma kelinto 

kvietimo) 

Nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m.  gruodžio 28 d.  

Kvietimas Nr.1 

  

 
2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (lentelėje pateikiami bendri duomenys apie vietos projektų 

paraiškas, kurioms rekomenduojama skirti paramą, įskaitant paraiškas, patekusias į pirmąjį / antrąjį preliminarų paraiškų prioritetinį sąrašą, jei tokie buvo sudaryti. 

Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją 

vietą pagal skirtą kokybės balą) 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

Pareiškėjo 

pavadinimas,  

Vietos 

projekto 

Pridėtinės 

vertės 

Preliminarios tinkamos 

finansuoti išlaidos, Eur 
Preliminari paramos lėšų suma, Eur 



2 

 

 

 

 

 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

numeris 
 

atitinkantis VĮ 

Registrų centro 

Juridinių 

asmenų registre 

esančią 

informaciją  (jei 

pareiškėjas – 

juridinis asmuo) 
arba vardas ir 

pavardė 

paraiškos 

registracijos 

data 
 

 

(kokybės) 

vertinimas, 

balais 
 

Pareiškėjo 

nurodytos 
 

Nustatyto

s 

vertinimo 

metu 
 

Pareiškėjo prašoma 
 

Vertinimo metu 

nustatytas preliminarus 

galimas paramos dydis, 

Eur 

suma, 

Eur 

(be 

PVM) 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, % 

suma, 

 Eur (be 

PVM) 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. VPS II prioriteto priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės 

ūkio veiklų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1“ 

1.1. KUPI-

LEADER-6A-

D-1-4 

Eimantas Šerelis 2017-12-28 100 154249,26 

(be PVM) 

154249,26 

(be PVM) 

100000,00  64,83 100000,00 64,83 

1.2. KUPI-

LEADER-6A-

D-1-1 

Alvaras Baltušis 2017-12-20 95 140100,00  

(be PVM) 

140100,00(

be PVM) 

93846,00 66,985 93846,00 66,985 

1.3. KUPI-

LEADER-6A-

D-1-5 

Eimantas Bražys 2017-12-28 90 10495,00 

(be PVM) 

10495,00 

(be PVM) 

 

7346,50 

70  

7346,50 

70 

 201 192,50 Iš viso, Eur: 

(1.1+1.3) 

- 

2. VPS II prioriteto priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių 

panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2” 

2.1. KUPI-

LEADER-5C-

D-1-3 

UAB SLAVITA 2017-12-28 85 398510,00(

be PVM) 

398510,00(

be PVM) 

199255,

00 

50 199255,00 50 

199 255,00 Iš viso, Eur: 

(2.1+2.n) 

- 

400 447,50 Iš viso, Eur: 

(1+2) 

- 
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Duomenys pildomi 

tuo atveju, jeigu VP paraiškų vertinimo metu vadovaujantis VP administravimo taisyklių 98.3 papunkčiu buvo sudarytas preliminarus vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas. 

Jeigu antrasis prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos 

projektai ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia aukščiausią vietą pagal VP administravimo taisyklių 98.3 papunktyje nurodytus antrinius prioritetinius kriterijus) 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 
atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją   (jei pareiškėjas – 

juridinis asmuo) arba vardas 

ir pavardė (jei pareiškėjas – 

fizinis asmuo) 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis balas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimas, 

balais 

Rekomenduo

jama skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS II prioriteto priemonė „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių 

panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2” 

1.1. 
KUPI-LEADER-5C-D-1-3 

 

UAB SLAVITA Baldinių detalių iš 

klijuoto dygiuoto tašo 

gamybos linijos 

diegimas 

85 85 taip 

1.2. KUPI-LEADER-5C-D-1-2 

 
Bronius Kaminskas Biokuro gamyba 

Alizavoje 
85 70 ne 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 
 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją   
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 
arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
 

Atitiktis antriniams 

prioritetiniams 

kriterijams  

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

1.1.      

2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto 

numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas) 

2.1.      
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5. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) / 

preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etapų, suvestinė (užpildomos tos lentelės dalys, kurios taikomos) 

 

Strategijos vykdytojo vadovas  

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                             ______Neringa Čemerienė_________ 
                                                                                                                       (Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė)  

Atsakingas asmuo 

(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)          _______________                                           __Neringa Čemerienė____________ 
   (Parašas)                                                                                      (Vardas, pavardė) 

______________________ 

2.n.      

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

 

Vietos projekto 

paraiškos registracijos 

data 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją   
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo) 

arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai 

 

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape  

1.     

2.     

Vietos projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etape  

1.     

2.     

Vietos projekto paraiškos, atmestos dėl to, kad VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų  

1. KUPI-LEADER-5C-D-1-2 

 

2017-12-27 Bronius Kaminskas Sudarius  Vietos projektų paraiškų preliminarų 

pirmąjį prioritetinį sąrašą ši paraiškai nesurinko  

pridėtinės vertės (kokybės) pereinamojo balo.  


