
 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. BIRŽELIO 2 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. PAK-8 

Raseiniai  

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos 

„Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrijos“ teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategijos“ priemonę „NVO socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų 

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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų 

atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Raseinių rajono 

vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

1.1 
RASE-LEADER-

6B-DS-6-3-2019 
VšĮ „Gaudetė“ 

VšĮ „Gaudetė“ socialinio 

verslo kūrimas“ 
90 80 000,00 Pritarti šiam vietos projektui ir 

pradėti kitą vertinimo etapą 



1.2. 
RASE-LEADER-

6B-DS-6-2-2019 

Viešoji įstaiga 

„Pažinimo erdvė“ 

VšĮ „Pažinimo erdvė“ 

Socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra 

85 79 800,00 Pritarti šiam vietos projektui ir 

pradėti kitą vertinimo etapą 

1.3. 
RASE-LEADER- 

-6B-DS-6-4-2019 

VšĮ Vaškučių 

edukacijos centro 

„Vaškučių edukacijos centro 

vaikų ir jaunimo užimtumo 

ir laisvalaikio plėtra“ 

70 80 000,00 
Pritarti šiam vietos projektui ir 

pradėti kitą vertinimo etapą 

1.4. 
RASE-LEADER-

6B-DS-6-1-2019 

Šiluvos savanorių 

asociacijos 

Lyduvėnų arbatinės 

įkūrimas, įgyvendinant 

socialinio verslo projektą 

50 79 999,98 Pritarti šiam vietos projektui ir 

pradėti kitą vertinimo etapą 

    Iš viso: 319 799,98  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                               Loreta Sirvidienė 

 

Posėdžio sekretorė         Irena Dapkuvienė 


