
 

 

 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. LIEPOS 29 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. liepos 29 d. Nr. PAK-11 

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 „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, 

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. Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, pateiktiems pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“, kodas LEADER.19.2-6.2, padidinti  paramos lėšų biudžetą iki 112 472,00 eurų, skiriant 40 254,00 eurus iš šiai veiklos sričiai numatyto 

bendro biudžeto. 

2. Kvietimo Nr. 11 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą dėl paramos lėšų biudžeto padidinimo inicijuoti užbaigus vietos projektų 

tinkamumo vertinimo etapą. 

3. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 
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1 2 3 4 5 6 7 

VPS I prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER.19.2-6.2 
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1. 

KLAI-

LEADER-6A-

D-11-1-2021 

Pamario laivai, UAB Techninės pagalbos 

pramoginiams laivams 

paslaugos sukūrimas 

95 72 218,00 Pritarti  vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

2.  

KLAI-

LEADER-6A-

D-11-2-2021 

MB „Laimingi“ Gamtą tausojančių 

vaško gaminių gamyba, 

panaudojant modernias 

technologijas 

55 

 

40 254,00 Pritarti  vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                Vidmantas Gedvilas 

 

Posėdžio sekretorė           Vida Urbonienė 

 

 

 


