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DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patikslinimo ir patvirtinimo. 

2. Dėl vietos projektų pagal kvietimą Nr. 8 pirmojo prioritetinio sąrašo sudarymo ir 

patvirtinimo (pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių). 

3.  Dėl sprendimo padidinti kvietimo Nr. 8 biudžeto sumą trūkstama lėšų suma priėmimo ir 

patvirtinimo. 

4. Dėl vietos projektų teiktų pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, kodas 

LEADER-19.2.-SAVA-5.1, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą: 

4.1. Dėl pateikto UAB Hudeha  vietos projekto ,,UAB Hudeha verslo plėtra“ pagal VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų 

verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-D-8-1-2020 

pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.2. Dėl pateikto Evaldo Varnausko vietos projekto  ,,Kupiškėnų Starkėno“ verslo plėtra“ pagal 

VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-2-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.3. Dėl pateikto Tomo Stanio  vietos projekto ,,Stovyklavietės  ,,Kupolų slėnis“ įrengimas“ 

pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-3-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.4. Dėl pateikto Pauliaus Pranckūno vietos projekto ,, Turisitinis kaimelis ant Kupiškio marių“ 

pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-4-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.5. Dėl pateikto Ingos Gintautienės vietos projekto ,,Ingos tortai ir skanumynai“  pagal VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų 
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verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-D-8-5-2020 

pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.6. Dėl pateikto MB Dankanas vietos projekto ,,Specializuotų paslaugų bazės steigimas“ pagal 

VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-6-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.7. Dėl pateikto Vitos Aleksandravičienės vietos projekto ,,Sodyba ,,Pas sesutės“ materialinės 

bazės stiprinimas“ pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

Nr. KUPI-LEADER-6A-D-8-7-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

4.8. Dėl pateikto Lauryno Griauzdės vietos projekto ,,Skraidymo mokymo veiklos plėtra“ pagal 

VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-8-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.9. Dėl pateikto UAB Grand Car vietos projekto ,,Specializuotų paslaugų verslo steigimas“ 

pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-

D-8-9-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.10.Dėl pateikto Skaidros Vizbarienės vietos projekto ,,Skaidros Vizbarienės investicijos į 

maitinimo paslaugų teikimą“ pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-D-8-10-2020 pritarimo ir rekomendacijos jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

5. Dėl  pateitko MB Tukela vietos projekto ,,Žemės ūkio paslaugų centro steigimas“ pagal VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų 

verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. KUPI-LEADER-6A-D-8-11-

2020 vertinimo užbaigimo. 
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