
 

 

 

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO  

                                                PROTOKOLAS Nr. VS-2 

                                               2021 m. rugpjūčio 18 d. 

                                             (susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, zoom) 

                                                            

Susirinkimas vyko – 2021m. rugpjūčio  18 d., 15 val. 

Dalyvavo  19 vietos veiklos grupės narių iš 23  

Susirinkimo pirmininkė  - V. Vaškienė 

Susirinkimo sekretorė – I.Jablonskė 

            Darbotvarkė:   

1. Dėl EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimo į Skuodo vietos veiklos grupės   

2016- 2023m. vietos plėtros strategiją. 

2. Dėl  Skuodo vietos veiklos grupės   2016-2023m. vietos plėtros strategijos pakeitimo 

3. Dėl  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-  

SAVA-5.2.) paramos dydžio  projektui ir  paramos dydžio darbo vietai (etatui). 

4. Dėl „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui (kodas LEADER-19.2.-SAVA-

5.1.)“ paramos sumos projektui ir  paramos dydžio darbo vietai(etatui )  

5. Dėl  priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (kodas 

LEADER-19.2.-7.2.)“ tinkamų pramos gavėjų sąrašo išplėtimo/papildymo ir  paramos sumos 

projektui. 

6. Dėl „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas (kodas LEADER-19.2.-SAVA-7.1.)“ paramos sumos  projektui. 

7. Dėl visuotinio-rinkiminio susirinkimo sušaukimo datos. 

8. Kiti klausimai 

 

SVARSTYTA.1 Dėl EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimo į Skuodo vietos 

veiklos grupės   2016- 2023m. vietos plėtros strategiją. 

V. Vaškienė pateikė informaciją apie 2021m rugpjūčio 10d. vykusį valdybos posėdyje 

vykusias diskusijas ir priimtas rekomendacijas dėl papildomai  gautų lėšų integravimo į VPS. 

Supažindino su taisyklių reikalavimais integruojant EURI  ir pereinamojo laikotarpio lėšas į 

VPS. Vyko diskusija, diskusijoje dalyvavo R. Mikšta, I, Jablonskė, J. Litvinienė, V. 

Gudauskas, I. Zavalienė, V. Vaškienė, V. Gudauskas, B. Gadeikienė, J. Odinienė. 

NUTARTA.2 Vadovaujantis VPS administravimo taisyklėmis, integruoti EURI ir 

pereinamojo laikotarpio lėšas į VPS.  

Nutarimas priimtas bendru sutarimu  

 

         SVARSTYTA.2.  Dėl  Skuodo vietos veiklos grupės   2016-2023m. vietos plėtros 

strategijos pakeitimo. 

Pirmininkė V. Vaškienė informavo, kad papildomų pramos lėšų integravimui, 

reikalingas VPS keitimas, pristatė valdybos susirinkime  vykusias diskusijas ir priimtą 

rekomendaciją dėl  galimų strategijos keitimo variantų. 

NUTARTA.2 Pritarti VPS keitimui ir papildomas paramos lėšas paskirstyti taip: 

EURI lėšomis t.y. 82679,20 Eur, papildyti VPS priemonę „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.2).Pereinamojo laikotarpio lėšas 

t.y. 96383,20 Eur paskirstyti taip: 

a) „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-

5.1.) – 53564,40 Eur; 

b) Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (kodas LEADER-

19.2.-7.2.) – 21409,40 Eur;  

c) Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas (Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1.) – 21409,40 Eur.  



2 

                                                                                      

 

 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

         SVARSTYTA 3.Dėl  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas 

LEADER-19.2.- SAVA-5.2.) paramos dydžio  projektui ir  paramos dydžio darbo vietai 

(etatui). 

          NUTARTA. Padidinti didžiausią paramos sumą projektui iki 82679,20 Eur, o vienos 

darbo vietos (etato) sukūrimo kainą iki 50000,00 Eur. EURI lėšomis bus sukurta 1,65 naujų 

darbo vietų (etatų). 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu 

   SVARSTYTA.4.Dėl„Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui (kodas 

LEADER-19.2.-SAVA-5.1.)“paramos sumos projektui ir paramos dydžio darbo vietai(etatui). 

                NUTARTA.  Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti didesnė kaip 

47000,00Eur. Kai teikiamos socialinio verslo projektas – didžiausia paramos vietos projektui 

suma negali būti didesnė   kaip 132 000,00 Eur. 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

        SVARSTYTA.5. Dėl priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą (kodas LEADER-19.2.-7.2.)“ tinkamų pramos gavėjų sąrašo 

išplėtimo/papildymo ir  paramos sumos projektui. 

        NUTARTA. Nekeisti paramos sumos vienam projektui (palikti kaip yra dabar 

galiojančioje  VPS), pareiškėjų ratą išplėsti ir į tinkamų paramos gavėjų  sąrašą įtraukti 

Skuodo r. savivaldybės administraciją. 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu 

        SVARSTYTA.6. Dėl „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos 

ir aktyvaus poilsio skatinimas (kodas LEADER-19.2.-SAVA-7.1.)“ paramos sumos  

projektui. 

        NUTARTA. Nekeisti paramos sumos vienam projektui (palikti  kaip yra dabar 

galiojančioje VPS). 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu 

 

 

       Susirinkimo pirmininkė                                                      Vilija Vaškienė 

 

      Susirinkimo sekretorė                                                          Inga Jablonskė 

 

 


