
 

RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

 VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-08-30 Nr. P - 04 

 

Posėdis vyko 2019 m. rugpjūčio 30 d. 14.00 – 14.45 val. Vytauto Didžiojo g.1, Raseiniai 

(Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos II aukšto salėje) 

Posėdžio pirmininkė - Loreta Sirvidienė, valdybos pirmininkė.  

Posėdžio sekretorė - Greta Duduravičienė, VPS administratorė. 

Dalyvavo: 7 valdybos nariai iš 11 narių, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių 

krašto bendrija“ darbuotojai Vincas Blinstrubas (VVG pirmininkas, VPS administravimo 

vadovas), Ginta Balsienė (VPS finansininkė), Greta Duduravičienė (VPS administratorė), Irena 

Dapkuvienė (VPS viešųjų ryšių specialistė), sąrašas pridedamas. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“, veiklos sritis „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų 

saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1) 5-am 

kvietimui patvirtinimo. 

2. Dėl finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP), (kodas 

LEADER-19.2-6.4) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (reglamentuoja 

KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 5-am kvietimui patvirtinimo. 

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 paskelbimo. 

4. Dėl Kvietimų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų 

patvirtinimo. 

5. Dėl pritarimo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos 

plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“  

keitimui. 

6. Einamieji klausimai. 

1. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, 

amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1) 5-

am kvietimui patvirtinimas. 

VPS administratorė Greta Duduravičienė priminė, kad šio klausimo medžiaga 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais susipažinimui ir analizavimui buvo 

išsiųstas valdybos nariams elektroniniu paštu kartu su kvietimu į valdybos posėdį. 

VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė svarbiausius FSA aspektus ir pažymėjo, kad  

visi numatyti 5-o kvietimo FSA nustatyta tvarka buvo suderinti su Nacionaline mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo 

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sričiai „NVO 

iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės 

stiprinimas“  (LEADER-19.2-SAVA-4.1) 5-am kvietimui patvirtinimo. 

 BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė  – „nėra“. 

NUTARTA: Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą VPS priemonės „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sričiai „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, 



amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“  (LEADER-19.2-SAVA-4.1) 5-am 

kvietimui.  

2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP), 

(kodas LEADER-19.2-6.4) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 5-am kvietimui patvirtinimas. 

VPS administratorė Greta Duduravičienė priminė, kad šio klausimo medžiaga 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais susipažinimui ir analizavimui buvo 

išsiųstas valdybos nariams elektroniniu paštu kartu su kvietimu į valdybos posėdį. 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašų 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.4) ir „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 5-am kvietimui 

patvirtinimo.  

 BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė – „nėra“. 

NUTARTA: Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašus VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritims „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP), 

(kodas LEADER-19.2-6.4) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 5-am kvietimui. 

3. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 paskelbimas.  

VPS administratorė Greta Duduravičienė supažindino su parengtu kvietimu teikti vietos 

projektų paraiškas Nr. 5 pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir 

sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.1) ir priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (kodas LEADER-

19.2-6.4)  ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). 

Šiam kvietimui pasiūlė numatyti bendrą 473202 Eur sumą, iš kurių VPS priemonei „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) – 55607 Eur, priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (kodas LEADER-19.2-

6.4) – 357 247 Eur, ir veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(kodas LEADER-19.2-6.2) – 60 348 Eur. Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo laiką 

(paraiškų surinkimo terminą) numatyti nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 

17.00 val.  

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti ar paskelbti paprastą kvietimą 

teikti vietos projektus Nr. 5, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų surinkimo terminą) nuo 2019 

m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 17.00  val. 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė – „nėra“. 

NUTARTA: Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 5, numatant kvietimo 

galiojimą (paraiškų surinkimo terminą) nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 

17.00  val. 

4. SVARSTYTA. Kvietimų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašų 

pakeitimų patvirtinimas. 

Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė informavo, kad 2019 m. vasario 7 d., vasario 

14 d., gegužės 20 d. buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Keitimu sutrumpintas vietos 

projektų kontrolės laikotarpis iki 3 metų. Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

(kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  



(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.2) ir VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4), Kvietimo Nr. 2. VPS priemonės „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) VPS priemonės 

veiklos sritis: NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, 

materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1), Kvietimo Nr. 3. VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) ir 

Kvietimo Nr. 4. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

(kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis – „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašuose 

nustatytas vietos projektų kontrolės laikotarpis 5 metai. Siūloma, remiantis Taisyklėmis, 

sutrumpinti minėtuose finansavimo sąlygų aprašuose vietos projektų kontrolės laikotarpį iki 3 

metų. 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė siūlo balsuoti už kiekvieno finansavimo sąlygų 

aprašo pakeitimą atskirai: 

 4.1. Siūloma balsuoti dėl Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.2) ir VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo keitimo patvirtinimo 

(Priedas Nr. 1). 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 

NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.2) ir VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo keitimą 

sutrumpinant vietos projektų kontrolės laikotarpį iki 3 metų. 

 4.2. Siūloma balsuoti dėl Kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) veiklos sritis - NVO 

iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės 

stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1), finansavimo sąlygų aprašo keitimo patvirtinimo 

(Priedas Nr. 2). 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 

NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) veiklos sritis - NVO iniciatyvų skatinimas, 

kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-4.1), finansavimo sąlygų aprašo keitimą sutrumpinant vietos projektų kontrolės 

laikotarpį iki 3 metų. 

4.3. Siūloma balsuoti dėl Kvietimo Nr. 3 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) Veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo keitimo patvirtinimo 

(Priedas Nr. 3). 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 

NUTARTA. Patvirtinti  Kvietimo Nr. 3 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo keitimą 

sutrumpinant vietos projektų kontrolės laikotarpį iki 3 metų. 

4.4. Siūloma balsuoti dėl Kvietimo Nr. 4 VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis – „Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2) 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo patvirtinimo (Priedas Nr. 4). 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 



NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 4. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis – „Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2) 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19-2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo keitimą 

sutrumpinant vietos projektų kontrolės laikotarpį iki 3 metų.  

5. SVARSTYTA. Pritarimas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos 

plėtros strategija“  keitimui. 

Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė valdybos narius informavo, kad keitėsi VPS 

administravimo taisyklės bei Vietos projektų administravimą reglamentuojantys teisės aktai. 

Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti strategiją reikalinga inicijuoti VPS keitimą. Pagal Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-616 „Dėl Žemės ūkio 

ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ priimtus taisyklių 

pakeitimus, pasiūlė atlikti Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos 

plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ 

keitimą: 

5.1. Keisti VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio 

verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) paramos lyginamąją dalį (proc.) 

vietoj iki 80 proc. įrašant - iki 95. 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 

NUTARTA: Patvirtinti VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai 

socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) paramos lyginamąją dalį 

(proc.) iki 95.  

5.2. Keisti VPS administravimo išlaidų finansinį planą (11.3. lentelė)  ir indikatyvaus 

VPS lėšų poreikį pagal metus (11.4. lentelė), (lentelės pridedamos). 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo Raseinių rajono 

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

bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ aukščiau išvardytiems pakeitimams. 

BALSAVO: „už“ – 7 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; susilaikė –„nėra“. 

NUTARTA: Pakeisti VPS administravimo išlaidų finansinį planą (11.3. lentelė)  ir 

indikatyvaus VPS lėšų poreikį pagal metus (11.4. lentelė). 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

6.1. Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė informavo, kad rugsėjo 21 d., vyks rajono 

šventė  „Rudens bendrystės sodas – 2019“, kurioje kaimo bendruomenės ir Raseinių r. VVG turės 

atskirą kiemelį. Šiemet renginio tema „Smetoniška Lietuva“.  

6.2. Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė pristatė apie lapkričio 15 d. vyksiantį rajono 

kaimo bendruomenių metų apibendrinimo renginį. Renginyje taip pat planuojama paminėti 

Raseinių r. VVG penkiolikos metų susikūrimo jubiliejų.      

Šiais klausimais  nutarimų nebuvo priimta. 

 

 

Posėdžio pirmininkė  ............................. Loreta Sirvidienė 

 

 

Posėdžio sekretorė  ............................. Greta Duduravičienė   


