
 

 

TELŠIŲ RAJONO VVG VALDYBOS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

POSĖDŽIO SANTRAUKA 

Data Svarstyta Nutarta 

2012-09-27 1. Darbotvarkės ir 

pirmininkaujančio skyrimas. 

 

2. Susipažinimas su vietos 

projektų paraiškų vertinimo 

suvestine (PVRS). 

3. Vietos projektų vertintojų 

vertinimo ataskaitų 

pristatymas. 

4. Sprendimas dėl lėšų vietos 

projektams įgyvendinti 

skyrimo. 

 

 

 

1.2.3. Nutarimų šiais klausimais nebuvo priimta. 

4. Skirti paramą šiems projektams: 

4.1. Skirti Janapolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos  

projektui „Janapolės bažnyčios interjero tvarkybos darbai 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams “ – 119 294,00 

Lt (vieną šimtą devyniolika tūkstančių du šimtus 

devyniasdešimt keturis litus) paramos sumą.  

 

4.2.Skirti Gedrimų kaimo bendruomenės projektui 

„Gedrimų kaimo bendruomenės viešosios erdvės 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“ - 119 690,00 Lt  

(vieną šimtą devyniolika tūkstančių šešis šimtus 

devyniasdešimt litų ) paramos sumą. 

 

4.3. Skirti Luokės Visų Šventųjų parapijos projektui 

„Luokės Visų Šventųjų bažnyčios šventoriaus tvoros 

(Unikalus Nr.4400-1254-7747, adresas: Telšių g.5, 

Luokė, Telšių rajonas) restauravimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ – 117 662,00 Lt (vieną šimtą 

septyniolika tūkstančių šešis šimtus šešiasdešimt du litus)  

paramos sumą.  

 

4.4. Skirti Buožėnų kaimo bendruomenės projektui 

„Buožėnų kaimo bendruomenės viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“- 

119 690,00 Lt (vieną šimtą devyniolika tūkstančių šešis 

šimtus devyniasdešimt litų) paramos sumą. 

 

4.5.Skirti Žarėnų bendruomenės projektui 

„Visuomeninės paskirties teritorijos sutvarkymas, 

pritaikant Žarėnų miestelio gyventojų poreikiams“– 105 

941,00 Lt (vieną šimtą penkis tūkstančius devynis šimtus 

keturiasdešimt vieną litą) paramos sumą. 

 

4.6.Skirti Viešvėnų kaimo bendruomenės projektui 

„Viešvėnų kaimo bendruomenės viešosios 



 

infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“– 119 472,00 Lt (vieną šimtą 

devyniolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt du 

litus) paramos sumą. 

 

4.7.Skirti VšĮ Telšių jaunimo centras projektui 

„Džiuginėnų parko viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ – 120 000,00 Lt 

(vieną šimtą dvidešimt tūkstančių litų) paramos sumą. 

 

4.8. Skirti Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ projektui 

„Poilsio zonos įrengimas ir sutvarkymas Telšių r. sav., 

Nevarėnų sen., Skaudučių kaime“ – 120 000,00 Lt (vieną 

šimtą dvidešimt tūkstančių litų) paramos sumą. 

 

6. Iš viso pagal II kvietimo III prioriteto „Viešosios  

infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant 

kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus“ 

skiriama - 941 749,00 litų (devyni šimtai keturiasdešimt 

vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt devyni 

litai) paramos suma, kuri apmokama iš ES paramos lėšų. 

Iš viso parama  skiriama 8 (aštuoniems) vietos 

projektams įgyvendinti.  

 


