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Svarstyta
Sekretoriaujančio
ir
pirmininkaujančio
paskyrimas.
Vietos projektų atrankos
valdybos posėdžio dalyvių
pristatymas.
Susipažinimas su
III
kvietimo I ir III prioritetų
vietos projektų paraiškų
vertinimo
suvestine
(PVRS).
Vietos projektų pagal III
kvietimo
I
prioritetą
vertinimo
ataskaitų
pristatymas.
Vietos projektų pagal III
kvietimo III prioritetą
vertinimo
ataskaitų
pristatymas
Pastabos, pasiūlymai ir
išvados dėl svarstomų
vietos projektų vertinimo.
Sprendimas dėl lėšų III
kvietimo I ir III prioritetų
vietos projektams
įgyvendinti skyrimo

Nutarta
1.2.3. Nutarimų šiais klausimais nebuvo priimta.
4. Skirti paramą šiems projektams:
4.1. Skirti UAB ,,AG baldai'' pateiktam projektui ,, AG
baldai įmonės plėtra‘‘ – 92 455,97 Lt (devyniasdešimt
dviejų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt penkių litų
ir 97 ct) paramos sumą.
4.2. Skirti UAB ,,Kontėna'' projektui „ UAB ,,Kontėna‘‘
įmonės plėtra įrengiant gamybines patalpas šakočių
kepimui“ – 97 436,75 Lt (devyniasdešimt septynių
tūkstančių keturių šimtų trisdešimt šešių litų ir 75 ct)
paramos sumą.
4.3. Skirti UAB „Isigana“ projektui „UAB „Isigana“
gamybinės bazės stiprinimas “– 148 525,00Lt (vieno
šimto keturiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų
dvidešimt penkių litų) paramos sumą.
4.4. Skirti UAB „Varnių piras“ projektui „UAB „Varnių
piras“ plėtra “- 150 000 Lt (vieno šimto penkiasdešimties
tūkstančių litų) paramos sumą.
4.5. Skirti Linos Niaurienės projektui „Virvyčios vingis“
– 16 561,57 Lt (šešiolikos tūkstančių penkių šimtų
šešiasdešimt vieno lito 57 ct) paramos sumą.
4.6. . Skirti Deivido Černikio projektui „Deivido
Černikio nakvynės ir pusryčių paslaugų teikimo namų
įsteigimas“ - 150 000 Lt (vieno šimto penkiasdešimties
tūkstančių litų) paramos sumą.
4.7. Skirti Giedros Akavickienės projektui „Giedros
poilsio ir verslo pramogų verslo sukūrimas “ – 144
604,00 Lt (vieno šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių
šešių šimtų keturių litų) paramos sumą.

4.8. Skirti Audrius Janušo projektui „Autoserviso
paslaugų bazės sukūrimas (adresu Klevų g.4 Luokė,
Telšių raj.), diegiant naujas technologijas ir pritaikant
bendruomenės poreikiams “ – 130621,00 Lt (vieno šimto
trisdešimties tūkstančių šešių šimtų dvidešimt vieno lito)
paramos sumą.
4.9. Skirti MB „Dilė“ projektui „MB „Dilė“ verslo
plėtra“ “ – 144 544,40 Lt (vieno šimto keturiasdešimt
keturių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt keturių
litų 40 ct) paramos sumą.
4.10. Skirti R.Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorijos
projektui „R.Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorijos
paslaugų plėtra“ – 149 989,88 Lt (vieno šimto
keturiasdešimt devynių
tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 88
ct) paramos sumą.
5.1. Skirti Eigirdžių miestelio bendruomenės projektui
„Eigirdžių miestelio bendruomenės namų gerbūvio
sutvarkymas, įrengiant sporto aikštelę ir pritaikant
bendruomenės poreikiams “ – 75 879,00 Lt
(septyniasdešimt penkių tūkstančių aštuonių
šimtų
septyniasdešimt devynių litų ) paramos sumą.
5.2. Skirti Mitkaičių
ŠvČ. M. Marijos parapijos
projektui „Mitkaičių bažnyčios tvarkybos darbai
pritaikant bendruomenės poreikiams “ – 73 379,00 Lt
(septyniasdešimt
trijų
tūkstančių
trijų
šimtų
septyniasdešimt devynių litų ) paramos sumą.
5.3. Skirti Pavandenės bendruomenės projektui „Poilsio
zonos prie pirties pastato (unikalus Nr.7898-9011-6015,
Dvaro 7, Pavandenės mstl.) sutvarkymas , pritaikant
Pavandenės bendruomenės poreikiams “– 48 074,00 Lt
(keturiasdešimt aštuonių tūkstančių septyniasdešimt
keturių litų ) paramos sumą.
5.4. Skirti Luokės bendruomenės projektui „Sporto
aikštelės
(Unikalus
Nr.4400-2037-7340,
adresas
Mokyklos g. 5, Luokės mstl., Telšių raj.) įrengimas,
pritaikant bendruomenės poreikiams “ – 80 000,00 Lt
(aštuoniasdešimties tūkstančių litų ) paramos sumą.

5.5.
Skirti
Janapolės
bendruomenės
projektui
„Visuomeninės paskirties teritorijos Viržuvėnų g. 23
Janapolės mstl. (unikalus Nr. 4400-1029-4107)
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams “
– 49 317 ,00 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių trijų
šimtų septyniolikos litų ) paramos sumą.
5.6. Skirti Telšių rajono savivaldybės administracijos
projektui „Biržuvėnų kaimo viešosios aplinkos
sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poraikiams “ – 63
675 ,00 Lt (šešiasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų
septyniasdešimt penkių litų ) paramos sumą ir 13
372,00Lt (trylikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt
dviejų Lt) PVM sumą.
5.7. Skirti Telšių rajono savivaldybės administracijos
projektui „Tryškių miestelio viešosios aplinkos
sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams “ –
63 920 ,00 Lt (šešiasdešimt trijų tūkstančių devynių
šimtų dvidešimties litų ) paramos sumą ir 13 423,00Lt
(trylikos tūkstančių keturių šimtų dvidešimt trijų Lt)
PVM sumą.
5.8. Skirti Telšių rajono savivaldybės administracijos
projektui „Gedrimų kaimo viešosios aplinkos
sutvarkymas “ – 63 633 ,00 Lt (šešiasdešimt trijų
tūkstančių šešių šimtų trisdešimt trijų litų ) paramos
sumą ir 13 636,00Lt (trylikos tūkstančių šešių šimtų
trisdešimt šešių Lt) PVM sumą.
5.9. Skirti Ožtakių kaimo bendruomenės projektui
„Ožtakių kaimo bendruomenės poilsio zonos ir parko
įrengimas Ožtakių kaime, pritaikant vietos bendruomenių
poreikiams “ – 72 178 ,00 Lt (septyniasdešimt dvietų
tūkstančių šimto septyniasdešimt aštuonių litų ) paramos
sumą.
5.10. Skirti Nerimdaičių kaimo bendruomenės projektui
„Nerimdaičių
kaimo
bendruomenės
viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas
ir
pritaikymas
bendruomenės poreikiams “ – 79 988 ,00 Lt
(septyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų
aštuoniasdešimt aštuonių litų ) paramos sumą.
6. Nutarimo nebuvo priimta.

7. Pagal III kvietimo I prioritetą „Kaimo verslų įvairinimas,
gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“ yra skiriama - 1
224 738,57 litų (vieno milijono dviejų šimtų dvidešimt
keturių tūkstančių septynių šimtų trisdešimt aštuonių litų
ir 57 ct) paramos suma, apmokama iš ES paramos lėšų .
Pagal III kvietimo III prioritetą „Viešosios
infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant
kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus “
skiriama – 670 043,00 Lt (šešių šimtų septyniasdešimties
tūkstančių keturiasdešimt trijų litų) paramos suma ir 40
158,00Lt
(keturiasdešimties
tūkstančių
šimto
penkiasdešimt aštuonių litų) PVM suma, kuri pagal
bendrųjų taisyklių 32 punktą apmokama iš šiam tikslui
skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto
asignavimų.

