
 

 

 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. gegužės 28 d. Nr. PAK-10 

Gargždai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ vietos plėtros strategijos „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 

2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritį „Parama ekonominės 

veiklos skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“, 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 vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 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 

VPS I prioriteto priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos skatinimui 

ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“, kodas „LEADER.19.2-SAVA-5.2“ 

1. 

KLAI-

LEADER-6B-

DJI-10-3-2021 

Mažosios Lietuvos 

sportinio šaudymo 

asociacija 

Mažosios Lietuvos 

multifunkcinis sporto centras 

75 100 000,00 Pritarti  vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

2.  

KLAI-

LEADER-6B-

DJS-10-1-2021 

VšĮ DEMETER 

ŽALIAS KIEMAS 

Šeimų, auginančių sutrikusio 

elgesio vaikus, kompleksinės 

pagalbos gydomosios 

70 99 977,24   Pritarti  vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 
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pedagogikos ir biodinaminės 

žemdirbystės ugdymo centras 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

 

3. 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 

VPS I prioriteto priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos skatinimui 

ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“, kodas „LEADER.19.2-SAVA-5.2“ 

1. 

KLAI-LEADER-6B-DI-10-4-

2021 

VšĮ „Aisytė“ Socialinės skalbyklos įrengimas 

Pėžaičiuose 

Nepritarti šiam vietos projektui ir nerekomenduoti 

pradėti kito vertinimo etapo,  nes VPS priemonės 

veiklos sričiai įgyvendinti skirtame VPS biudžete 

nėra likę paramos lėšų. 

2.  
KLAI-LEADER-6B-DJI-10-2-

2021 

Asociacija „Svencelės burė“ Edukacinių ir rekreacinių paslaugų 

verslo steigimas 

Nepritarti šiam vietos projektui ir nerekomenduoti 

pradėti kito vertinimo etapo,  nes VPS priemonės 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės (kokybės) 

balas 

1 2 3 4 5 

VPS I prioriteto priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos 

skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“, kodas „LEADER.19.2-SAVA-5.2“ 

1. KLAI-LEADER-6B-DJI-10-3-2021 Mažosios Lietuvos sportinio 

šaudymo asociacija 

Mažosios Lietuvos multifunkcinis sporto 

centras 

75 

2. KLAI-LEADER-6B-DJS-10-1-2021 VšĮ DEMETER ŽALIAS 

KIEMAS 

Šeimų, auginančių sutrikusio elgesio 

vaikus, kompleksinės pagalbos gydomosios 

pedagogikos ir biodinaminės žemdirbystės 

ugdymo centras 

70 

3. KLAI-LEADER-6B-DI-10-4-2021 VšĮ „Aisytė“ Socialinės skalbyklos įrengimas 

Pėžaičiuose 

45 

4. KLAI-LEADER-6B-DJI-10-2-2021 Asociacija „Svencelės burė“ Edukacinių ir rekreacinių paslaugų verslo 

steigimas 

40 
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veiklos sričiai įgyvendinti skirtame VPS biudžete 

nėra likę paramos lėšų. 

   

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                              Vidmantas Gedvilas  

 

Posėdžio sekretorė                                          Vida Urbonienė 


