
                                                                        SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M.SAUSIO 18 D.POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

2022 M. SAUSIO 18 D. NR. PAK-1 

Mokyklos g.6, D. Rūšupių k., Skuodo r. savivaldybė 

 

              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 sritį  

„Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“(kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) 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 Vieto

s 

proje

kto 

pridė

tinė 

vertė 

(koky

bė) 

balai

s 

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-24-2-2021 

Andrius 

Narmontas 

Andriaus Narmonto verslo 

pradžia 

 

 95 

 

47 000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

 1.2. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-24-3-2021 

Ričardas 

Varapnickas 

Ričardo Varapnicko 

kraštovaizdžio tvarkymo 

verslo pradžia 

        

90 
47 000,00 

Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 



1.3. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-24-1-2021 

Egidijus Abrutis 

Šildymo ir oro kondicionavimo 

įrenginių montavimas ir 

aptarnavimas 

80 24 323,60 
Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti  jį perduoti į 

kitą vertinimo etapą 

1.4. 

SKUO-

LEADER-6A-

D-24-4-2022 

Vidmantas 

Valinkis 

Poilsio namų įkūrimas 

Mosėdžio miestelyje 
75 47000,00 

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 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

1.VPS I prioriteto priemonė „Ekonominio  gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis:  „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ 

                                                                                   (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)   

1. 
SKUO-LEADER-6A-D-24-5-

2022 
Skuodo eko taksi 

55  dėl paramos  lėšų trūkumo kvietimo Nr. 24 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 nesudaryti rezervinių vietos projektų sąrašo, 

todėl pripažįstama, kad parama vietos projektui įgyvendinti 

nebus skiriama dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. 

 

 

         Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                Rokas Rozga      

          Posėdžio sekretorė                                                                    VilijaVaškienė 

  

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

Raišuotytė, Rokas Rozga, Petras Savickas. 

 

 

      

     Jurgita Raišuotyt 



     

 

 

 

      

 


