
RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

Įm. kodas 300047565, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai 

Veiklos ataskaita už 2018 m. 

2019-02-18 

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

narių skaičius 2018 m. pabaigoje - 69. 

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

3. Samdomų darbuotojų skaičius metų pabaigoje - 5. 

4. Per 2018 m. suorganizuoti 6 valdybos posėdžiai: 2018-01-04; 2018-03-16; 2018-05-21; 

2018-06-01; 2018-07-23 ir 2018-10-23.  

5. Vyko 2 PAK posėdžiai 2018-06-01 ir 2018-10-23. 

6. Sudaryti ir valdybos patvirtinti VVG veiklos, viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planai. 

7. Surinkta už 2017 m. informacija, užpildyta ir pateikta VPS ataskaita. 

8. Sausio 31 d. Raseinių r. VVG administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Paramos 

projektų administravimas ir valdymas“. 

9. Vasario 2 d. dalyvavome VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje. Posėdyje buvo 

aptariami Vietos plėtros strategijų administravimas, vertinimo kriterijai, vietos projektų 

finansavimo aprašų rengimas bei derinimas. 

10. Vasario 6 d. Raseinių r. VVG administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Viešieji 

pirkimai“. 

11. Vasario 8 d. Raseinių r. VVG administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Verslo 

planų rengimas ir vertinimas“. 

12. Vasario  9 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, adresu 

Maironio g. 38,  Raseiniai  organizavo informacinį renginį, kuriame  buvo pristatytos 

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

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

įgyvendinimo aktualijos. 

13. Vasario 28 d. valdybos narys ir administratorė dalyvavo seminare Jurbarke „LEADER 

metodo taikymas kaimo plėtros procese“, kur buvo pristatyta LEADER metodo 

įgyvendinimo raida, patirtis bei aktualijos. 

14. Kovo 1 d. vykome Nacionalinę mokėjimo agentūrą aptarti vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo klausimus. 



15. Kovo 2 d. Kėdainiuose vyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikimas, kuriame 

aptarėme vietos veiklos grupių tinklo planuojamą veiklą 2018 m. bei kitus einamuosius VPS 

administravimo klausimus. 

16. Kovo 9 d. dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotiniame narių 

susirinkime, kuriame buvo pristatytas bei patvirtintas 2018 m. veiklos planas, aptarti 

sąskrydžio organizavimo bei kiti klausimai. 

17. Kovo 16 d. vyko Raseinių rajono VVG narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis  

susirinkimas, kuriame rinkome pirmininką, valdybą, patvirtinome 2017 m. veiklos bei 

finansines ataskaitas už 2017 metus. Taip pat buvo aptarta vietos plėtros strategijos 

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

plėtros strategija“ įgyvendinimo eiga. 

18. Kovo 21 d. Radviliškio rajone dalyvavome Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių 

susitikime, kuriame buvo pristatytas bendruomeninis verslas bei aptarti kiti aktualūs 

strategijų įgyvendinimo klausimai. 

19. Kovo 22 d. Raseinių r. VVG administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Viešųjų ir 

privačių interesų derinimas“. 

20. Balandžio 5 d. dalyvavome vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime. 

21. Balandžio 16 d. dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotiniame narių 

susirinkime, kuriame vyko LKBS valdybos rinkimai, buvo kalbama apie Lietuvos mažųjų 

kultūros sotinių atrankos taisykles, deleguoti atstovai į LVBOS tarybą. 

22. Lietuvos TV laida „Gimtoji žemė“ buvo paskelbusi konkursą ir kvietė teikti kandidatus 

2018-ųjų metų Jorio apdovanojimų nominacijai – „Už tai, kad visiems būtų geriau“. Tarp 

pasiūlytų 12 nominantų buvo ir mūsų rajono Pašešuvio kaimo bendruomenė.  Balandžio 23 

d. Šakių rajone dalyvavome apdovanojimų renginyje. 

23. Gegužės 7 d. vykome į informacinį seminarą „LEADER bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“. 

24.  Gegužės 17 d.  vykome į Kauno apskrities VVG susitikimą Jonavoje lankėme vietos 

projektus Šveicarijos kaime, dalinomės  patirtimi. 

25. Nuo  gegužės 25 d. iki birželio 26 d. buvo renkamos paraiškos pagal VPS priemonę 

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Iš viso surinkta 11 paraiškų, atliktas 

jų kokybės ir preliminarus išlaidų tinkamumo vertinimas, suorganizuotas vietos projektų 

atrankos komiteto posėdis. 



26. Gegužės 29 d. vykome į seminarą Telšiuose „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros 

strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, kur buvo pristatyti vietos prjektų 

adminstravimo pakeitimai ir apžvelgtas atrankos kriterijų sąvadas. 

27. Birželio 6 d. vykome į Šiaulių apskrities ir Raseinių VVG susitikimą Pakruojyje, kur 

analizavome vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisykles, diskutavome apie socialinį 

verslą. 

28. Birželio 12 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ , adresu 

Maironio g. 38,  Raseiniai  vyko informacinis renginys, kuriame  buvo pristatytos  

finansavimo sąlygos pagal VPS Priemonę: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ priemonės veiklos sritis: NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų 

saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“. 

29. Birželio 16-17 d. įvyko tradicinis respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 

„Šimtmečio įkvėpti - LKBS sąskrydis 2018“ Karklėje, Klaipėdos rajone, poilsiavietėje 

„Žilvitis“. Sąskrydyje mūsų rajonui atstovavo virš 90 dalyvių iš Ramonų, Vosiliškio, 

Užkalnių, Palukščio, Berteškių, Kaulakių, Milašaičių, Verėduvos, Akstinų, Palendrių, 

Mirklių, Lenkelių, Žaiginio, Dumšiškių, Norgėlų, Šiluvos, Gėluvos, Alėjų bendruomenių ir 

Raseinių rajono VVG darbuotojai bei valdybos nariai.   

30. Birželio 20 d. vykome į seminarą Šiauliuose „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros 

procese“. 

31. Birželio 28 d. vykome į Šiaulių VVG ir Raseinių VVG susitikimą dėl tarptautinio projekto 

vykdymo. 

32. Liepos 16 d. įsigijome maišelius VVG viešinimui. 

33. Nuo liepos 26  d. iki rugsėjo 26 d. buvo renkamos paraiškos pagal VPS priemonės „Ūkio ir 

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

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Iš viso gautos 4 paraiškos verslo 

plėtrai, atliktas jų kokybės vertinimas, preliminarus išlaidų vertinimas, suorganizuotas vietos 

projektų atrankos komiteto posėdis. Vykdomas vietos projektų tinkamumo vertinimas. 

34. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga ir Raseinių rajono VVG jau dešimtį metų 

organizuoja baidarių žygį Dubysos upe, tradiciškai jį organizavo Gėluvos kaimo 

bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys ir Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas 

Blinstrubas. Organziuoti padėjo ir Palukščio, Saugailių, Milašaičių kaimo bendruomenės. 

35. Rugpjūčio 23 d. vykome į ŽŪM seminarą „KPP 2014-2020 m. priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir 

plėtrai“ taisyklių pristatymas“. 



36. Rugpjūčio 27 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime  Rokuose, Kauno rajone. 

Svarstėme LEADER programą ateinančiame  laikotarpyje, teikėme pasiūlymus VPS ir VP 

administravimui. 

37. Rugsėjo 11 d. VPS finansininkė dalyvavo mokymuose „Buhalterinė apskaita“ Vilniuje. 

38. Rugsėjo 13 d. vyko Šiaulių apskrities VVG ir Raseinių r. VVG susitikimas Akmenėje. 

Susipažinome su UAB „Bigso“ gamykla, kurioje gaminamos įvairios dėžutės, klausėmės 

šeimos ūkio „Kas mes“ pristatymo, kuriame iš ožkų pieno gaminami fermentiniai sūriai. 

39. Rugsėjo  17 – 19 dienomis priėmėme atstovus iš Lenkijos vietos veiklos grupių LGD 

„Dolina Gielczwi“ ir „Promenada S12“. Šio vizito metu svečiai susipažino su kaimų 

bendruomenės „Betygala“, VO „Norgėlų kaimo bendruomenės“ Raseinių rajono 

savivaldybės administracijos Kalnujuose įgyvendintais Leader projektais, jiems pristatėme  

ir Šiluvą, kaip svarbų Raseinių rajono piligriminio turizmo objektą.  Svečius visas dienas 

lydėjo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas 

Blinstrubas.  

40. Rugsėjo 20 d. dalyvavome vietos veiklos grupių tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje 

Rokuose. Svarstėme viešųjų pirkimų klausimus. 

41. Rugsėjo 27 d. dalyvavome Kauno apskrities VVG susitikime Kaišiadorių r. aptarėme 

probleminius klausimus. 

42. Spalio 3 d. vykome į Vilnių, kur vyko vietos veiklos grupių susitikimas su NMA atsotvais 

vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimams aptarti. 

43. Spalio  4 d.  vyko Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime vietoj atsistatydinusio buvo išrinktas naujas 

valdybos narys. Supažindinome su vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ 

teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo eiga. 

44. Spalio 16 d. Vilniuje dalyvavome LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės 

posėdyje, kuriame buvo pristatytas vietos projektų vertinimo modelio pakeitimas. 

45. Spalio 31 d. VPS finansininkė dalyvavo seminare „Pelno nesiekiančių įmonių 2018 m.  

finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir mokesčių pakeitimai pertvarkantys organizacijų 

apmokestinimą nuo 2019 m.“ 

46. Nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 27 d. buvo renkamos paraiškos pagal VPS 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sritį – 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ . iš viso gautos 7 

paraiškos, vyksta jų vertinimas. 



47. Po Lenkijos VVG atstovų apsilankymo 48 mūsų rajono bendruomenių atstovai vyko 

atsakomojo vizito į Lenkiją susipažinti su LGD „Dolina Gielczwi“ ir „Promenada S12“ 

patirtimi, įgyvendintais projektais pagal Leader programą. 

48. .Lapkričio 16 d. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga ir Raseinių rajono vietos 

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

Šlepienės individualios įmonės salę, į šių metų veiklos apibendrinimo renginį 

49. Lapkričio 21 d. vyko Kauno apskrities VVG susitikimas Prienuose. Kalbėjome apie 

strategijų įgyvendinimo eigą. 

50. Lapkričio 22 d. dalyvavome NMA konferencijoje Vilniuje „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo aktualijos“. 

51. Lapkričio 26 d. dalyvavome vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdyje Rokuose. 

Diskutavome dėl vietos projektų vertinimo klausimyno, administravimo taisyklių 

52. Gruodžio 12 d. vykome į Šiaulių apskrities ir Raseinių r. VVG susitikimą Joniškyje. 

Susitikime aptarėme VVG strategijų aktualijas, problemas. 

53. Per 2018 m. pasirašytos dviejų verslo projektų paramos sutartys, pradėtas jų įgyvendinimas. 

54. 2018 m. buvo vykdoma 66 vietos projektų stebėsena. (finansuotų iš 2007-2013 m. Vietos 

plėtros strategijos lėšų). 

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

tinklalapis.  

56. 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 


