
Pavyzdinės įsakymo dėl vietos veiklos grupės vietos 

projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę 

procedūrą, dėl vietos projektų atrankos rezultatų 

patvirtinimo formos 

1 priedas 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininko 

2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VK-3 

1 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS 

SPRENDIMU PRITARIA IR REKOMENDUOJA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ, SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 

VPS 1 prioriteto priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas  LEADER-19.2-SAVA-10 

1. ŠAKI-LEADER-6A-D-9-2-2021 UAB Vilketras Mėsos brandinimo 

cechas diegiant 

novatoriškas 

technologijas ir kuriant 

darbo vietas 

45 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 

VPS 2 prioriteto priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas  LEADER-19.2-SAVA-3 

1. ŠAKI-LEADER-1C-M-9-1-2021 Lekėčių 

bendruomenės 

moterų klubas 

Mokytis niekas 

nedraudžia 

90 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 

2. ŠAKI-LEADER-1C-M-9-6-2021 VšĮ „PRIC“ Turizmo paslaugų 

pardavimų apimčių 

didinimas naudojant 

elektronines sistemas ir 

socialinius tinklus 

70 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 



 

VPS 2 prioriteto priemonė „ Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų 

tęstinumą “, kodas  LEADER-19.2-SAVA-4 

1. ŠAKI-LEADER-6B-KV-9-4-2021 Zanavykų seimelis Zanavykų krašto 

kulinarinis paveldo 

išsaugojimas 

60 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 

2. ŠAKI-LEADER-6B-KV-9-5-2021 Lukšių 

bendruomenės 

centras 

Lukšiai – muziejus po 

atviru dangumi 

60 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 

VPS II prioriteto priemonė „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą”,  

kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1. ŠAKI-LEADER-1A-J-9-3-2021 Gelgaudiškio 

bendruomenės 

centras „Atgaiva“ 

JAUNAS. AKTYVUS. 

VEIKLUS 

60 Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą 

 

Posėdžio pirmininkas                                  Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė                                 Alina Baltrušaitienė 

 

 

 

  

Dalyvavę vietos projektų atrankos komiteto nariai: Vaida Brazaitienė, Martynas Mockevičius, Aurimas Staugaitis, Juozas Vytas Dainelis, 

Tadas Bybartas, Aušra Slidziauskienė, Redas Juškaitis, Aistė Būdvytienė, Rita Dumbliauskė, Mindaugas Žindžius ir Ona Baltrušaitienė.  

 


