
RASEINIŲ RAJONO VIETOS  VEIKLOS GRUPĖS 

 „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS   

2019-01-28 Nr. P- 02 
Raseiniai 

 

Posėdis įvyko 2019  m. sausio 28 d. 11 00 – 11 30 val.  

 Posėdžio pirmininkė  Loreta Sirvidienė 

 Posėdžio sekretorė  Irena Dapkuvienė 

 

 Dalyvavo: 8 VVG valdybos nariai iš 11 narių, Raseinių rajono vietos veiklos 

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

ir viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė  ir administratorė Greta Dududravičienė (sąrašas 

pridedamas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2019 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano tvirtinimo. 

2. Dėl 2019 m. VVG veiklos plano tvirtinimo. 

3. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. 2019 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano tvirtinimas. 

        Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė pristatė VVG viešinimo ir gyventojų aktyvinimo 

planą 2019 metams (planas pridedamas). Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti ar pritarti šiam 

planui. 

      BALSAVO: „už“ –  8 valdybos nariai; „prieš“ –  nėra; „susilaikė“ –   nėra.    

      NUTARTA. Patvirtinti Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planą 2019 metams. 

 

2. SVARSTYTA. 2018 m. VVG veiklos plano tvirtinimas.  

Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė pristatė VVG veiklos  planą 2019 metams (planas 

pridedamas). Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti ar pritarti šiam planui. 

     BALSAVO: „už“ –  8 valdybos nariai; „prieš“ –  nėra; „susilaikė“ –   nėra.    

     NUTARTA. Patvirtinti Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

veiklos planą 2019 metams. 

 

3.  SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas. 

Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė supažindino valdybos narius su kaimo vietovių 

VPS metine įgyvendinimo ataskaita, kuri buvo parengta pagal Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 

„Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ 2 priedą. VPS įgyvendinimo ataskaita užpildyta 

atsižvelgus į 2018 m. atliktus veiksmus bei pasiektus rodiklius. Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti 

ar pritarti ir patvirtinti VPS metinę įgyvendinimo atskaitą. 

BALSAVO:  „už“ –  8 valdybos nariai; „prieš“ –  nėra; „susilaikė“ –   nėra.    

NUTARTA.  Patvirtinti  Raseinių rajono vietos veiklos „Raseinių krašto bendrija“ VPS 

metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus. 

 

 

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

 

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


