
RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

Įm. kodas 300047565, Maironio g. 38, Raseiniai 

 

Veiklos ataskaita už 2017 m. 

2018-03-16 

 

1. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ (toliau –- Raseinių r. VVG) 

narių skaičius 2017 m. pabaigoje - 69. 

2. Raseinių r. VVG valdybą sudaro - 11 narių. 

3. Samdomų darbuotojų skaičius metų pabaigoje - 3. 

4. Kovo 3 d. vyko Raseinių rajono VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo 

patvirtinta 2016 m. VVG veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita už 2016 metus. Taip pat 

buvo aptarta paprasto kvietimo teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ bei 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, Vietos plėtros 

strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 

m. vietos plėtros strategija“ keitimas, aptarti bendruomenių poreikiai pagal VPS priemonę 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ bei kiti klausimai. 

5. Per 2017 m. suorganizuoti 5 valdybos posėdžiai: 2017-01-30; 2017-04-10; 2017-07-17; 

2017-10-26; 2017-11-14. 

6. Sausio 30 d. Raseinių r. VVG valdybos posėdyje pasidalinta informacija apie finansavimo 

sąlygų aprašų rengimą pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis  Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti bei Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti ir priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams, įgūdžių 

įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis). Posėdyje   buvo  patvirtintas Raseinių 

rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ viešinimo ir gyventojų aktyvinimo 

planas 2017 metams. 

7. Sausio 5 d. dalyvavome VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje. Posėdyje buvo 

aptariama bendradarbiavimo taisyklių projektas bei vietos projektų administravimo ir 

įgyvendinimo taisykles. 

8. Sausio 20 d. dalyvavome VVG tinklo laikinos darbo grupės posėdyje, kuris vyko 

Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose.  Posėdyje buvo aptariama Vietos projektų 

atrankos kriterijų nustatymo principai. 



9. Vasario 8 d.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ patalpose, 

adresu Maironio g.38, Raseiniai, vyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikimas, 

kuriame dalyvavo Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių bei Raseinių vietos 

veiklos grupių administracijos darbuotojai. Kiekviena VVG pristatė esama situaciją, aptarė 

VPS kvietimų aktualijas bei pasidalino savo patirtimi. 

10. Vasario  9 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas 

Vincas Blinstrubas  dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos  (LKBS) pasitarime, 

kuriame  buvo aptarti Lietuvos kaimo parlamento  ir LKBS klausimai. Pasitarimas vyko 

 Kėdainių VVG patalpose adresu: Pirmūnų g. 13, Kėdainiai.  

11. Vasario 22 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“  finansininkė 

Ginta Balsienė ir viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė dalyvavo organizuojamame 

VVG tinklo valdybos posėdyje, kuris vyko Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose. 

Posėdyje buvo svarstoma bendradarbiavimo taisyklių projektas, VPS administravimo 

taisyklių keitimo probleminiai klausimai, bendruomeninio verslo modelio parinkimo 

tikslinimas, Vietos projektų administravimo taisyklių keitimo probleminiai klausimai, naujų 

darbo vietų sukūrimas ir išlaikymas bei VVGT gautų raštų aptarimas ir visuotinio 

ataskaitinio susirinkimo datos parinkimas. 

12.  Kovo 8 d. dalyvavome organizuojamame Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikime, 

kuris vyko adresu: Žeimių g.13, Jonava. Dalyvavo Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, 

Kėdainių bei Raseinių vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai.  Buvo aptarta VPS 

kvietimų aktualijos,  bendradarbiavimo projektų galimybės, darbo vietų kūrimo ir 

skaičiavimo metodika, dėl PVM kompensavimo NVO sektoriui, naujienos iš darbo ir 

LEADER koordinacinės grupės  bei pasidalino patirtimi VPS įgyvendinimo klausimais.  

13. Kovo 16 d. vykome į  Kėdainių VVG dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, FSA rengimo aptarimo. 

14. Kovo 22 d. dalyvavome Kelmės krašto partnerystės VVG organizuojamame Šiaulių 

apskrities VVG atstovų susitikime. Susitikimas vyko Tytuvėnų Piligrimų centre. Susitikime 

dalyvavo – Telšių, Plungės, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Mažeikių 

VVG atstovai,  Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos nariai Vytautas Sirusas ir 

Vygandas Každailis. Susitikimo metu kalbėta strategijų įgyvendinimo aktualijų klausimais, 

aptartas VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kiti aktualūs 

strategijų įgyvendinimo klausimai. 

15. Kovo 30 d. Kauno r. Akademijoje, dalyvavome seminare „Socialinio verslo koncepcijos 

įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“, kuriame  Lietuvos 



Respublikos Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Ilona 

Javičienė pristatė Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014 – 2020 metų programą,  NVO ,,Avilys“ atstovai  diskusijas vedė Socialinio verslo 

galimybė- spręsti vietos problemas,  Švedijos bendruomeninio verslo centro atstovas  Nils 

Phillips  pristatė Socialinę partnerystę ir  Röstånga bendruomenės patirtis.  

16. Balandžio 6 d. vykome į susitikimą su Nacionaline mokėjimo agentūra Vilniuje vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimo klausimams aptarti. 

17. Balandžio 10 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtinta pagal Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategiją „Vietos plėtros  2008-

2014 metų strategija“ stebėsenos kontrolės nauja užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos 

tikrinimo klausimyno forma.  

18. Balandžio 19 d. vykome į ŽŪM seminarą Šiauliuose „Paramos galimybės pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG 

bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Pranešimą skaitė  LR Žemės ūkio 

ministerijos, Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. 

19. Balandžio 20 d. Aleksandro Stulginskio universitete, adresu Universiteto g. 8 A, Akademija, 

Kauno r., III rūmuose, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

projekto vadovas Vincas Blinstrubas, finansininkė Ginta Balsienė ir viešųjų ryšių specialistė 

Irena Dapkuvienė  dalyvavo VVG tinklo visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.  

20.  Balandžio 21 d. dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių, dalyvavusių konkurse „Eismo 

saugumas bendruomenėse“, trečiosios Lietuvoje Saugaus eismo giraitės sodinime.  Giraitė 

pasodinta Kėdainių rajone,  Pašiliuose, Pelėdnagių seniūnijoje Tūkstantmečio ąžuolyne. 

Raseinių rajonui atstovavo Ilgižių, Berteškių, Ramonų kaimo bendruomenių, Raseinių 

rajono VVG  atstovai. 

21. Balandžio 25 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Kėdainiuose, kuriame 

aptarėme socialinio verslo gaires, diskutavome dėl vietos projektų administravimo taisyklių 

pakeitimų. 

22.  Gegužės 3 d. dalyvavome Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstomu klausimu dėl 

LEADER priemonių įgyvendinimo aktualijų. 

23. Gegužės 30 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Rokuose, Kauno r., aptarėme 

vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, vertinimo ir administravimo klausimus.  

24. Birželio 1 d. dalyvavome konferencijoje Vilniuje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“. 



25. Birželio 6 d. dalyvavome vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdyje Akademijoje, 

Kauno r. sav., kuriame buvo pristatytas bendruomeninio verslo modelis, strategijų 

įgyvendinimo aktualijos, projekto su Gruzija pristatymas.  

26.  Birželio 8 d. dalyvavome seminare Gargžduose, Klaipėdos r. sav. socialinio verslo vietos 

projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę 

„LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“. Pranešimus skaitė Žemės 

ūkio ministerijos atstovė Ilona Javičienė. 

27. Birželio 17-18 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje dalyvavo didelis būrys 

Raseinių rajono kaimo bendruomenių atstovų. Mus palaikyti atvyko rajono meras Algirdas 

Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė. Sąskrydžio pradžia buvo skirta ir tautinio 

kostiumo metams. Raseiniškiai buvo atsakingi ir už sportinių rungčių organizavimą. 

28. Birželio 28 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Kaišiadoryse, kuriame 

aptarėme vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas. 

29. Birželio 29 d. dalyvavome Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Lietuvos 

savivaldybėse, konferencijoje Vilniuje.  Konferencijoje buvo pristatytas nevyriausybinių 

organizacijų tvarumo indeksas, vyko diskusija apie nevyriausybinių organizacijų tarybų 

darbą savivaldybėje. 

30. Liepos 17 d. Raseinių r. VVG valdybos posėdyje patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai 

pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Skatinti vietos gyventojų bendruomeniškumą,  ugdant jų 

gebėjimus, puoselėjant krašto tradicijas, gerinant mažąją infrastruktūrą“ priemonę „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2.-SAVA-3. ir 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Ekonominės plėtros skatinimas, kuriant ir plėtojant verslus, 

darbo vietas ir didinant socialinę įtrauktį“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-

19.2.6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja 

KPP), (kodas LEADER-19.2-6.4) bei  kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1, numatant 

kvietimo galiojimą (paraiškų surinkimo terminą) nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki 

2017 m. rugpjūčio 31 d. 17.00  val. Kvietimas buvo sustabdytas Nacionalinės mokėjimo 

agentūros iniciatyva. 

31. Liepos 21 d. organizavome tradicinį baidarių žygį. Į žygį susirinko Ramonų, Gėluvos, 

Žaiginio, Norgėlų bendruomenių atstovai. Plaukdami grožėjomės Dubysos upės 

pakrantėmis.  

32. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.  kvietė teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių 



krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) 

priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ ir „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis - „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. 

33. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ jau antrus metus iš eilės 

dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės aplinkosaugos projektų finansavimo konkurse.  

Siekdama prisidėti prie aplinkosaugos informacijos skleidimo ir visuomenės švietimo, ir 

tęsdama aplinkosaugos vertybių puoselėjimą bei kultūrą šių metų rugpjūčio 17 d. surengė 

išvažiuojamąjį seminarą „Patirties pasisėmimas ir visuomenės švietimas“. Bendruomenių  

pirmininkai ir jų atstovai  lankėsi Pavilnių ir Verkių regioniniame parke bei muziejuje 

„Europos parkas“, kuris yra gamtoje.  

34. Raseinių rajono VVG rugpjūčio 23 d. priėmė Kekavos VVG atstovus iš Latvijos ir aptarė 

galimybes tarptautinio bendradarbiavimo projekto rengimui. 

35. Rugsėjo 7 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Prienuose. Aptarėme teritorinių 

ir tarptautinių projektų teikimo galimybes. 

36.  Rugsėjo 14 d. dalyvavome Litexpo parodų rūmuose, Vilniuje tarptautinėje konferencijoje 

„VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“ Klausėmės Estijos, Suomijos, 

Latvijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos atstotvų pranešimų. 

37. Rugsėjo 16 d. Raseinių miesto centre vyko rajoninė rudens šventė „Rudens bendrystės 

sodas“. Raseinių rajono kaimo bendruomenės kartu su Raseinių rajono VVG dalyvavo 

šventėje įrengdami Raseinių bendruomenių krautuvėlės kiemelį. Krautuvėlėje prekiavo  

VVG darbuotojai Irena Dapkuvienė, Vincas Blinstrubas, Sąjungos tarybos narės Danguolė 

Klusienė ir Gražina Stulpinienė. 

38. Rugsėjo 22 -23 d. Ukmergės rajone Taujėnuose vyko Lietuvos kaimo parlamento III sesija. 

Parlamento pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė įteikė aktyviems vietos 

bendruomenių nariams padėkos raštus. Padėkos raštą už nuolatinį rūpinimąsi rajono kaimo 

bendruomenėmis gavo ir Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas. Raseinių 

rajonui pirmą sesijos dieną atstovavo Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, 

finansininkė Ginta Balsienė, Sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė ir pavaduotojas Jonas 

Vazgys, Sąjungos tarybos narė Gražina Stulpinienė, Lenkelių ir Dumšiškių kaimo 

bendruomenių pirmininkės. Antrąją sesijos dieną Raseinių rajonui atstovavo Raseinių rajono 

VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė, Dumšiškių, 

Kaulakių, Ariogalos bendruomenės atstovai. 



39.  Spalio 5 d. dalyvavome Šiaulių apskrities ir Raseinių VVG susitikime Kuršėnuose. 

Diskutavome dėl tarpinio strategijų vertinimo, dalyvavome išvykoje į UAB Devold AMT. 

40. Spalio 6 d. dalyvavome seminare „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“. 

41. Spalio 9 d. dalyvavome seminare Kaišiadoryse „Viešieji pirkimai: dokumentų tvarkymas ir 

rengimas“. 

42. Spalio 20 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Birštone. Kalbėjome apie vietos 

projektų vertinimą. 

43. Spalio 24 d. dalyvavome konferencijoje Vilniuje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“. Buvo pristatytos  

dirbtinės sąlygos ir kiti  galimi pažeidimai įgyvendinant vietos projektus, pirkimų 

vykdymas, išankstinis pirkimų vertinimas. 

44. Spalio 26 d. Raseinių r. VVG valdybos posėdyje buvo pritarta  Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto 

bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“  keitimams,  patvirtintas 2018 

m. VPS finansinis planas. Posėdyje buvo nutarta pasirašyti ketinimo bendradarbiauti sutartį 

ir įgyvendinti kartu tarptautinį bendradarbiavimo projektą su Latvijos VVG. 

45. Lapkričio 14 d. vykusiame valdybos posėdyje Raseinių rajono vietos veiklos grupė 

„Raseinių krašto bendrija“ buvo patvirtintas kvietimas ir finansavimo sąlygos nuo 2017 m. 

lapkričio 20 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus 

pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės 

„Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – 

VPS) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis - „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ ir veiklos sritis -  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti“. 

46. Lapkričio 17 d. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga ir Raseinių rajono vietos 

veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ sukvietė visas rajono kaimo bendruomenes į kaimo 

turizmo sodybos „Karpynė“ konferencijų salę, į 2017 metų veiklos apibendrinimo renginį.  

47. Lapkričio 23 d. vykome į Šiaulių r. VVG  aptarti tarptautinio projekto paraiškos teikimo 

galimybes. 

48.  Gruodžio 7 d. dalyvavome Vilniuje ŽŪM posėdyje dėl 2018 m. Nacionalinės paramos 

teikimo taisyklių svarstymo. 

49. Per 2017 m. vyko 5 informaciniai renginiai, kuriuose buvo pristatyta 2015-2023 m. vietos 

plėtros strategija. 



50. 2017 m. buvo vykdoma 64 vietos projektų stebėsena. (finansuotų iš 2007-2013 m. Vietos 

plėtros strategijos lėšų). 

51. Nuolatos papildomas ir atnaujinamas Raseinių VVG facebook puslapis ir internetinis 

tinklalapis.  

52. Glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno teritoriniu darbo biržos Raseinių skyriumi. Raseinių 

r. VVG pirmininkas dalyvauja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir 

įgyvendinimo komisijoje. 

53. Padėjome bendruomenėms įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei iš 

Valstybės paramos finansuotus projektus. Konsultavome projektų rengimo bei vykdymo, 

viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos ir kitais klausimais. 

 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas 


