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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: 1. „ Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis 

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2., 2.„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2.-7 veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2.-7.2., 

3. „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos 

gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1., 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 

atpaţinties 

(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 „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama ţemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-5.2. 

  

1.1. 
SKUO-EURI-3A-

D-25-6-2022 

Algimantas 

Šadeikis 

Ūkininko Algimanto Šadeikio 

produkcijos perdirbimo plėtra 

 

 80 

 

82 679,20 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti  jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

 2.VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2.-7, veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių maţos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2.-7.2. 



2.1. 
SKUO-LEADER-

6B-I-25-4-2022 

Skuodo 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Šauklių kadagyno poilsiavietės 

atnaujinimas ir pritaikymas lankymui“ 
60 22 151,92 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti  jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

3. VPS II prioriteto priemonė  „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 

3.1 

SKUO-LEADER-

6B-KV-25-3-

2022 

Asociacija 

„Aukime“ 

„Vaikų aktyvumo skatinimas 

Mosėdyje“ 
100 7978,51 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

3.2 

SKUO-LEADER-

6B-KV-25-2-

2022 

Užluobės 

kaimo 

bendruomenė 

„Aktyvumo skatinimas ir tradicijų 

puoselėjimas Skuodo seniūnijų kaimų 

bendruomenėse“ 

95 7980,00 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti  jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

3.3. 

SKUO-LEADER-

6B-KV-25-7-

2022 

Notėnų 

kaimo 

bendruomenė 

„Per aktyvų laisvalaikį ir tradicijų 

išsaugojimą link stiprios 

bendruomenės“ 

95 7980,00 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti  jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą 

       

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpaţinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas Sprendimas 

1 2 3 4 5 

1.VPS II prioriteto priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1  

1. 

SKUO-LEADER-

6B-KV-25-5-

2022 

Šauklių kaimo bendruomenė 

Tradicinės Sūrių šventės 

Šaukliuose 

 dėl paramos  lėšų trūkumo kvietimo Nr. 25  priemonės 

„Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų 

veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus 

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

7.1.biudžete  nepritarti  vietos projektui ir  pripažinti jį 

netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą. Sprendimas 



dėl papildomų lėšų skyrimo ar rezervinio sąrašo 

sudarymo negali būti priimtas dėl sąlygų, nurodytų 

Taisyklių 96.2 ir 96.3. papunkčiuose.  

Valdyba  nusprendė neįtraukti vietos projekto į 

rezervinių vietos projektų sąrašą, todėl pripažįstama, 

kad parama vietos projektui įgyvendinti nebus skiriama 

dėl paramos  lėšų VPS įgyvendinti trūkumo. 

 

 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

4. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpaţinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė 

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

1.VPS II prioriteto priemonė    „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 

1. SKUO-LEADER-6B-KV-25-3-2022 Asociacija „Aukime“ „Vaikų aktyvumo skatinimas Mosėdyje“ 100 

2. 
SKUO-LEADER-6B-KV-25-2-2022 Užluobės kaimo bendruomenė 

„Aktyvumo skatinimas ir tradicijų puoselėjimas 

Skuodo seniūnijų kaimų bendruomenėse“ 

95 

3. 
SKUO-LEADER-6B-KV-25-7-2022 Notėnų kaimo bendruomenė 

„Per aktyvų laisvalaikį ir tradicijų išsaugojimą link 

stiprios bendruomenės“ 

95 

4. SKUO-LEADER-6B-K-25-1-2022 Mosėdžio moterų asociacija     

„ Ognelė” 

 „Kurdami naujas-saugome senas“ 95 

5. SKUO-LEADER-6B-KV-25-5-2022 Šauklių kaimo bendruomenė Tradicinės Sūrių šventės Šaukliuose 70 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpaţinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas ir pavardė 

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

balas 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

1.VPS II prioriteto priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 



 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Inga Jablonskė                                                                                                                                   

             

Posėdžio sekretorė                                                           Vilma Pocienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: Inga Jablonskė, Mantas Jonkus, Jadvyga Odinienė, Mindaugas Perminas, Vilma Pocienė, Jurgita 

Raišuotytė, Valdas Domarkas, Petras Savickas, Paulius Poškys, Ingrida Palčiauskienė, Bronislava Gadeikienė. 

 

 

      

     Jurgita Raišuotyt 

     

 

 

 

      

 

1. SKUO-LEADER-6B-K-25-1-2022 Mosėdžio moterų asociacija     

„ Ognelė” 

 „Kurdami naujas-saugome senas“ 95 7981,80 

 IŠ VISO:7981,80 
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