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

2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KL-15-1-06706-PR-001 priemones ir jų veiklos sritis: priemonės  „Bendruomenių ir kitų pelno 

nesiekiančių  organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį  „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo 

vietovėse“(kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1), priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas. Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ ,1 veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų 

skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1) 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 Skuodo 

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 

  1.VPS I prioriteto priemonė   „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis 

„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. 

1.1. 

SKUO-

LEADER-6B-

D-19-2-2020 

Lenkimų 

seniūnijos 

bendruomenė 

Lenkimų Šv. 

Onos bažnyčios 

statinių 

komplekso 

 

70 

 

32 019,90 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 



tvarkymo 

darbai, 

pritaikant 

turizmo 

reikmėms 

 

2.VPS II prioriteto  priemonė   „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas. Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos 

bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-

19.2.-SAVA-8.1. 

2.1. 

SKUO-

LEADER-6B-

JK-19-1-2020 

Skuodo rajono 

Daukšių kaimo 

bendruomenė 

 

Renginių ciklas 

„Kaimo 

bendruomenių 

pavyzdys 

skatina jaunimo 

aktyvumą“ 

 

90 

 

5 054,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                            Rokas Rozga      

             

 

Posėdžio sekretorė                                                             Vilija Vaškienė 

  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 
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