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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, priemonės „Ekonominio  gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis:  1 

veiklos sritį  „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“(kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1), 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2) 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 „Ekonominio  gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis:  „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ 

                                                                                   (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)   

1.1. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-22-4-2021 

Gabrielius Jasas Skardos lankstinių ir kitų 

metalo gaminių gamybos 

įkūrimas ir plėtojimas 

    

    95 

  

 

47000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 1.2. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-22-5-2021 

Asociacija 

„Svajonės 

pasaga“ 

 

Skuodo socialinis taksi 

     

     85 

 

132 000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 1.3. 
SKUO-

LEADER-6A-

MB Mindaugo MB Mindaugo skulptūros 

veiklos plėtra 

       

 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į  

 



D-22-2-2021 skulptūros     55 33252,63 kitą vertinimo etapą 

1.4. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-22-3-2021 

Ūkininkė Edita 

Moncevičė 

Editos Moncevičės ūkio 

alternatyvios ne žemės 

ūkio veiklos vykdymas 

    

    45 

 

47000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 

2. VPS I prioriteto priemonė „Ekonominio  gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis: „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2)   

2.1. SKUO-LEADER-

3A-D-22-1-2021 
Ūkininkė Daiva 

Domarkienė 
Investicijos į pašarų gamybą  

    70 

 

 

44 997,69 

 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                Rokas Rozga      

             

Posėdžio sekretorė                                                            Vilija Vaškienė 

  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: Bronislava Gadeikienė, Inga Jablonskė,  Jadvyga Odinienė, Jurgita Raišuotytė, Mantas Jonkus, Rita 

Lankutienė, Paulius Poškys, Rokas Rozga, Gintautas Petrauskas, Ingrida Palčiauskienė 

 

 

      

     Jurgita Raišuotyt 
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