
Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2022-08-23 valdybos posėdžio priedas 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 

Kvietimas Nr. 20 
 

VPS PRIEMONĖS „KAIMO GYVENTOJAMS SKIRTŲ PAGRINDINIŲ VIETOS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR SUSIJUSIOS 

INFRASTRUKTŪROS GERESNIS PANAUDOJIMAS“  LEADER-19.2-SAVA-5 

 

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 1 d. Biudžeto suma – 145 000,00 Eur 

Paraiškos Paraiškų skaičius Prašoma paramos suma 

Surinkusios 100 atrankos balų 2 157 704,49 

Surinkusios 90 atrankos balų 1 26 340,30 

Iš viso: 3 184 044,79 

Trūksta lėšų: 145 000,00 – 184 044,79= - 39 044,79 Eur. 

 

 

I. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARUS PIRMASIS PRIORITETINIS SĄRAŠAS 

 

Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas pateikiamas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių – nuo daugiausiai 

balų surinkusios vietos projektų paraiškos iki mažiausiai balų (bet ne mažiau kaip 40 balų surinkusios vietos projekto paraiškos). 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

VP pavadinimas Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, balais 

 

Pereinamasis balas Prašoma paramos 

suma vietos projektui 

įgyvendinti, Eur (be 

PVM) 

1. 
Bendruomenė 

„Aukštelkų ūkis“ 

RADV-LEADER-6B-

D-20-3-2022 

„Bendruomenės „Aukštelkų 

ūkis“ paslaugos vietos 

gyventojams“ 

100 100 78 287,53 

2. Asociacija 

„Namiškiai“ 

RADV-LEADER-6B-

D-20-4-2022 
„Judam“ 100 100 79 416,96 

3. Pavartyčių 

bendruomenė 

RADV-LEADER-6B-

D-20-7-2022 

„Pavartyčių sveikatinimo 

paslaugos“ 
90 100 26 340,30 
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   Kvietimo Nr. 20 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis 

panaudojimas“  LEADER-19.2-SAVA-5 paramos lėšų neužtenka 2 vietos projektams, surinkusiems po 100 balų. Jiems reikia 157 704,49 Eur, 

todėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos sprendimu (2022-08-23) sudaromas vietos projekto paraiškų antrasis prioritetinis 

sąrašas. 

 

II. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ANTRASIS PRIORITETINIS SĄRAŠAS 

 

Vietos projektų paraiškų preliminarus antrasis prioritetinis sąrašas, sudarytas vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu.   

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

VP pavadinimas Atitiktis antriniams prioritetiniams kriterijams 
(Nurodoma, kokius VP administravimo taisyklių 95.3.1–

95.3.11 papunkčių antrinius prioritetinius kriterijus atitinka VP 

(nurodomas konkretus papunktis ir kriterijus (trumpai).) 

Užtenka 

kvietimo 

biudžeto lėšų 

(Taip / Ne) 

1. 

Bendruomenė 

„Aukštelkų ūkis“ 

RADV-LEADER-6B-

D-20-3-2022 

„Bendruomenės 

„Aukštelkų ūkis“ 

paslaugos vietos 

gyventojams“ 

95.3.1. – mažesnė prašoma paramos suma vienai 

darbo vietai (visam etatui) sukurti. Apskaičiuota 

taip: 

Eur prašoma paramos suma 78 287,53 / 2 darbo 

vietos (etatai) = 39 143,765 Eur 

Taip 

2. 

Asociacija 

„Namiškiai“ 

RADV-LEADER-6B-

D-20-4-2022 
„Judam“ 

95.3.1. – mažesnė prašoma paramos suma vienai 

darbo vietai (visam etatui) sukurti. Apskaičiuota 

taip: 

Eur prašoma paramos suma 79 416,96 / 2 darbo 

vietos (etatai) = 39 708,48 Eur 

Ne 

Išreitingavus paraiškas, kurios surinko po 100 pridėtinės vertės (kokybės) balų, pagal pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų, nustatyta, kad 

Bendruomenės „Aukštelkų ūkis“ vietos projekto „Bendruomenės „Aukštelkų ūkis“ paslaugos vietos gyventojams“ paraiškai užtenka Kvietimo Nr. 

20, priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“  LEADER-

19.2-SAVA-5 numatyto biudžeto lėšų (78 287,53 Eur). Asociacijos „Namiškiai“ vietos projekto „Judam“ paraiškai nepakanka numatyto biudžeto 

lėšų (12 704,49 Eur) – vadovaujantis VP administravimo taisyklių 96.1 papunkčiu ir 97 punktu vietos projekto paraiška „Judam“ bus svarstoma dėl 

įtraukimo į rezervinį vietos projektų sąrašą Kvietimo Nr. 20 projektų atrankos komiteto posėdyje. 
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VPS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA GERIAU PANAUDOJANT VIETOS IŠTEKLIUS LEADER-19.2-SAVA-6 

 

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 1 d. Biudžeto suma – 98 112,00 Eur 

Paraiškos Paraiškų skaičius Prašoma paramos suma 

Surinkusios 100 atrankos balų 3 132 216,00 

Surinkusios 70 atrankos balų 1 55 000,00 

Iš viso: 4 187 216,00 

Trūksta lėšų: 98 112,00 – 187 216,00 = - 89 104,00 Eur. 

 

I. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARUS PIRMASIS PRIORITETINIS SĄRAŠAS 

 

Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas pateikiamas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių – nuo daugiausiai 

balų surinkusios vietos projektų paraiškos iki mažiausiai balų (bet ne mažiau kaip 40 balų surinkusios vietos projekto paraiškos). 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

VP pavadinimas Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

 

Pereinamasis 

balas 

Prašoma paramos 

suma vietos projektui 

įgyvendinti, Eur (be 

PVM) 

1. UAB „Melkera“ 
RADV-LEADER-6A-

D-20-1-2022 

„UAB „Melkera verslo plėtra 

investuojant į aplinkos gerbūvio 

tvarkymą“ 

100 100 35 000,00 

2. MB „Augtaris“ 
RADV-LEADER-6A-

D-20-2-2022 

„Mažosios bendrijos veiklos 

plėtra didinant paslaugų spektrą 

Radviliškio rajone“ 

100 100 48 608,00 

3. UAB „Heksas“ 
RADV-LEADER-6A-

D-20-5-2022 

„UAB „Heksas“ verslo plėtra 

novatoriškai panaudojant vietos 

išteklius“ 

100 100 48 608,00 

4. MB „Iloneta“ 
RADV-LEADER-6A-

D-20-6-2022 

„Verslo pradžiai geriau 

panaudojant vietos išteklius“ 
70 100 55 000,00 

Kvietimo Nr. 20 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius LEADER-19.2-SAVA-6 paramos lėšų 

neužtenka 3 vietos projektams, surinkusiems po 100 balų. Jiems reikia 132 216,00 Eur, todėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 

sprendimu (2022-08-23) sudaromas vietos projekto paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas. 
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II. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ANTRASIS PRIORITETINIS SĄRAŠAS 

 

Vietos projektų paraiškų preliminarus antrasis prioritetinis sąrašas, sudarytas vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu.   

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

VP pavadinimas Atitiktis antriniams prioritetiniams kriterijams 

(Nurodoma, kokius VP administravimo 

taisyklių 95.3.1–95.3.11 papunkčių antrinius 

prioritetinius kriterijus atitinka VP 

(nurodomas konkretus papunktis ir kriterijus 

(trumpai).) 

Užtenka 

kvietimo 

biudžeto lėšų 

(Taip / Ne) 

1. UAB „Heksas“ 
RADV-LEADER-

6A-D-20-5-2022 

„UAB „Heksas“ verslo 

plėtra novatoriškai 

panaudojant vietos 

išteklius“ 

95.3.1. – mažesnė prašoma paramos suma 

vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. 

Apskaičiuota taip: 

Eur prašoma paramos suma 48 608,00 / 4 

darbo vietos (etatai) = 12 152,00 Eur 

Taip 

2. 
UAB 

„Melkera“ 

RADV-LEADER-

6A-D-20-1-2022 

„UAB „Melkera verslo 

plėtra investuojant į 

aplinkos gerbūvio 

tvarkymą“ 

95.3.1. – mažesnė prašoma paramos suma 

vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. 

Apskaičiuota taip: 

Eur prašoma paramos suma 35 000,00 / 2 

darbo vietos (etatai) = 17 500,00 Eur 

Taip 

3. MB „Augtaris“ 
RADV-LEADER-

6A-D-20-2-2022 

„Mažosios bendrijos 

veiklos plėtra didinant 

paslaugų spektrą 

Radviliškio rajone“ 

95.3.1. – mažesnė prašoma paramos suma 

vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. 

Apskaičiuota taip: 

Eur prašoma paramos suma 48 608,00 / 2 

darbo vietos (etatai) = 24 304,00 Eur 

Ne 

Išreitingavus paraiškas, kurios surinko po 100 pridėtinės vertės (kokybės) balų, pagal pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų, nustatyta, kad 

UAB „Heksas“ vietos projektui „UAB „Heksas“ verslo plėtra novatoriškai panaudojant vietos išteklius“ ir UAB „Melkera“ vietos projektui „UAB 

„Melkera verslo plėtra investuojant į aplinkos gerbūvio tvarkymą“ užtenka Kvietimo Nr. 20 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant 

vietos išteklius LEADER-19.2-SAVA-6 numatyto biudžeto lėšų (83 608,00 Eur). MB „Augtaris“ vietos projekto „Mažosios bendrijos veiklos 

plėtra didinant paslaugų spektrą Radviliškio rajone“ paraiškai nepakanka numatyto biudžeto lėšų (34 104,00 Eur) – vadovaujantis VP 

administravimo taisyklių 96.1 papunkčiu ir 97 punktu vietos projekto paraiška „Mažosios bendrijos veiklos plėtra didinant paslaugų spektrą 

Radviliškio rajone“ bus svarstoma dėl įtraukimo į rezervinį vietos projektų sąrašą Kvietimo Nr. 20 projektų atrankos komiteto posėdyje. 


