
 

RASEINIŲ RAJONO VIETOS  VEIKLOS GRUPĖS 

 „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

  VALDYBOS POSĖDŽIO  

 PROTOKOLAS 

2018-10-23  Nr. P – 08 

  Raseiniai 

Posėdis įvyko 2018 m. spalio 23 d., 13.00 -13.30 val. Vytauto Didžiojo g.1, 

Raseiniai (Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos II aukšto salė) 

 

Posėdžio pirmininkas Loreta Sirvidienė  

Posėdžio sekretorė Irena Dapkuvienė 

 

Dalyvavo: valdybos nariai – 9 VVG valdybos nariai iš 11 narių. Valdybos nariai - 

Rolandas Baltrušaitis (pilietinė visuomenė), Virginija Šadauskienė (verslo atstovė), Loreta 

Sirvidienė (valdžios atstovė), Rytis Radavičius (valdžios atstovas), Gintas Brazas (valdžios 

atstovas), Regina Lukošienė (pilietinė visuomenė), Janina Vileikienė (pilietinė visuomenė), Arūnas 

Birvinskas (pilietinė visuomenė), Kęstutis Skamarakas (verslo atstovas), Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, finansininkė Ginta 

Balsienė, viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė ir administratorė Greta Duduravičienė (sąrašas 

pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

                   1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse “ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms 

į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2) patvirtinimo. 

                  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 paskelbimo. 

      3. Einamieji klausimai. 

 

                   1. SVARSTYTA. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2) patvirtinimo. 

       Finansininkė Ginta Balsienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu (toliau – Aprašas) pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse “ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2). Aprašas parengtas vadovaujantis 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėmis, patvirtintomis 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“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. 

balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) (toliau – VP administravimo taisyklės).  

     Ginta Balsienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra parengta Vietos 

projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos. 

    Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti ir patvirtinti Finansavimo sąlygų 

aprašą pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. 



LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

(Nr. LEADER-19.2-7.2) kartu su pridedamais priedais. 

    BALSAVO: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė – „nėra“. 

    NUTARTA: Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse “ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2) kartu su priedais 

(Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

2. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 paskelbimas. 

  Pirmininkas Vincas Blinstrubas valdybos nariams pristatė, kad paprastas kvietimas teikti 

vietos projektus Nr. 4 bus skelbiamas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją (toliau - VPS). Supažindino, kad 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 planuojama paskelbti pagal VPS priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos sritį 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2). Šiam 

kvietimui pasiūlė numatyti sumą 354 298,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai du 

šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo laiką (paraiškų 

surinkimo terminą) numatyti nuo 2018 m. lapkričio 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 27 d. 17.00 

val. 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti ar patvirtinti paprastojo kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 4 skelbimą nuo 2018 m. lapkričio 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 27 

d. 17.00 val.  

BALSAVO: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė – „nėra“. 

NUTARTA: Patvirtinti paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 skelbimą, numatant 

kvietimo galiojimą (paraiškų surinkimo terminą) nuo 2018 m. lapkričio 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. 

gruodžio 27 d. 17.00 val.  

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.  

      Pirmininkas Vincas Blinstrubas supažindino apie bendrą buvusių kvietimų vietos projektų 

vertinimo eigą bei  VPS įgyvendinimo aktualijas.  

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

 

 

            Posėdžio pirmininkas .............................. Loreta Sirvidienė 

 

 

            Posėdžio sekretorė                       ..............................   Irena Dapkuvienė 


