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Posėdžio pradžia: 2020 m. spalio 26 d. 11.19 val. 

Posėdžio pabaiga: 2020 m. spalio 27 d. 11.54 val.  

Posėdžio pirmininkė - Loreta Sirvidienė, valdybos pirmininkė 

Posėdžio sekretorė - Ginta Balsienė, VPS finansininkė 

 

Dalyvavo: 11 valdybos narių iš 11 narių: Loreta Sirvidienė, Imantas Piekus, Arūnas 

Birvinskas, Vaida Vaičkekauskienė, Janina Vileikienė, Rolandas Baltrušaitis, Virginija Šadauskienė, 

Regina Lukošienė, Kęstutis Skamarakas, Romanas Daujotas, Gintas Brazas ir Ginta Balsienė (VPS 

finansininkė). Kvorumas yra, sprendimai teisėti.  

DARBOTVARKĖ.  

1. Dėl kvietimo Nr. 8 paskelbimo ir finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo.   

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 8 paskelbimas ir finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimas.   

Informuojame, kad paruošėme  kvietimo Nr. 8 skelbimą ir finansavimo sąlygų aprašus  

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

teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ šias priemones: 

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

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.4)  

* „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 

*„Bendradarbiavimas”, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-16.4). 
Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 53.1. punktu, teikiame  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių 

krašto bendrija“   valdybai paruoštus Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus 

tvirtinimui. Atkreipiame dėmesį, kad VPS vykdytojos valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimus 

dėl VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki – balsuoti dėl kvietimo teikti vietos projektus 

dokumentų patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai 

atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis 

(jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti 

nepriėmimo sąlygos nustatytos Taisyklių 18.1.9.2 papunktyje.  

BALSAVO: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra; susilaikė – „nėra“.  

NUTARTA: 1. Pritarti kvietimo Nr. 8 skelbimui ir finansavimo sąlygų  aprašams pagal 

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

vietos plėtros strategija“  šias priemones:     

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

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.4)  

* „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-6.2) 

*„Bendradarbiavimas”, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-16.4). 

Sprendimas priimtas atliekant rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą el. paštu 

(rašytinis balsavimas, 6 lapai). 

 

 

Posėdžio pirmininkė     Loreta Sirvidienė  

 

Posėdžio sekretorė      Ginta Balsienė    

 


