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Data Svarstyta Nutarta 
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1. SVARSTYTA. Dėl  IV 

kvietimui lėšų  paskirstymo 

pagal prioritetus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SVARSTYTA. Dėl  IV    

kvietimo teikiant  

paraiškas  pagal Telšių 

rajono vietos veiklos 

grupės ,,Vietos plėtros 

2008-2014 metų 

strategiją‘‘  laiko, 

terminų nustatymo. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl  

IV kvietimo vietos 

projektų paraiškų 

pirmumo nustatymo. 

 

 

 

 Nutarta: Pirmininkaujantis - Kazys Lečkauskas, 

sekretoriaujantis -Birutė Baltuonienė. 

 

NUTARTA:  

1. Sutaupytas lėšas iš II kvietimo -766,19Lt ir III 

kvietimo -2327,93Lt, iš viso -3094,00Lt- perkelti į IV 

kvietimo IV prioritetą ,,Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas‘‘. 

Iš viso IV kvietimo IV prioritetui ,,Visuomeninių 

organizacijų veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas‘‘ skirti -524 000Lt. 

III prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas 

atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir 

kultūros paveldo komponentus“ priemonei  

„Tradicinių amatų dirbtuvių, kiemelių kūrimas“, 

skirti -240 000Lt. 

 

IV prioritetui ,,Visuomeninių organizacijų veiklos 

skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas‘‘ lėšas 

skirti šioms priemonėms: „Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas“ ir 

„Bendruomeninės veiklos organizavimas ir gerosios 

patirties sklaida“ skirti -524 000Lt. 

 

2. NUTARTA: : IV Kvietimą skelbti nuo 2014 m. 

vasario 17 d. 8 val.  iki 2014 m. kovo 6d. 17 val. 

 

 

 

 

 

3. NUTARTA: IV kvietimo priemonei  „Tradicinių 

amatų dirbtuvių, kiemelių kūrimas“ nustatyti šiuos 

vertinimo kriterijus:  

               1.pareiškėjas –kaimo bendruomenė; 

2.pareiškėjas dalyvavo strategijos rengime ir 

(arba) jo projekto idėja yra paminėta strategijoje ir (arba) 

jos prieduose; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl 

Vidaus aprašo ir Specialųjų 

taisyklių pareiškėjams 

teikiant paraiškas pagal 

Telšių rajono vietos veiklos 

grupės projektą ,,Vietos 

plėtros 2008-2014 metų 

strategiją‘‘   IV-ąjį kvietimą 

– pristatymas ir 

patvirtinimas. 

 

4.1. SVARSTYTA. Dėl IV 

kvietimo III prioriteto 

„Viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas atnaujinant ir 

išsaugant kaimo 

kraštovaizdžio ir kultūros 

paveldo komponentus“ 

specialiųjų taisyklių. 

4.2. SVARSTYTA. Dėl IV 

kvietimo IV prioriteto 

,,Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir 

materialinės bazės 

stiprinimas“ specialiųjų 

taisyklių. 

  

5. SVARSTYTA. Dėl  

dalyvavimo tarptautiniuose 

seminaruose. 

 

 

 

 

 

 

3. vietos projekto įgyvendinimas 

organizuojamas partnerystėje. 

4. prašoma parama tradicinių amatų 

puoselėjimui išsaugant kultūrinį paveldą esamoje 

vietovėje. 

5. vietos projektas, turintis vietos amatininkų 

sutikimus ir įsipareigojimus 5 metus vykdyti edukacinę 

veiklą.  

        Priemonėms: „Nevyriausybinių organizacijų 

materialinės bazės stiprinimas“ ir „Bendruomeninės 

veiklos organizavimas ir gerosios patirties sklaida“ 

yra numatyti šie pirmumo vertinimo kriterijai: 

1. pareiškėjas – kaimo bendruomenė, 

dalyvavusi ankstesniuose Strategijos įgyvendinimo 

skirtuose kvietimuose ir šiuo projektu siekianti veiklos 

tęstinumo užtikrinimo; 

2. kaimo bendruomenė, veikianti daugiau nei 

vienerius metus; 

3. projekto partnerių skaičius ir įvairovė; 

4. kaimo bendruomenė, negavusi paramos pagal 

„Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją“; 

5. vietos projekte  numatyta verslumą ugdanti 

veikla; 

6. vietos projektas, kurio paraiška buvo 

užregistruota anksčiau. 

 

4. 1. NUTARTA: Patvirtinti IV kvietimo III prioriteto 

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant 

ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo 

komponentus“ specialiąsias taisykles. 

 

 

 

 

4.2. NUTARTA: Patvirtinti Vidaus aprašą ir 

Specialiąsias taisykles pareiškėjams, teikiant 

paraiškas pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės ,, 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją‘‘ IV -ajį 

kvietimą. 

 

 

5.1.NUTARTA: Organizuoti projekto „VVG ir 

potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo 

skatinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategiją“ 

tarptautinį seminarą į Švediją gegužės - birželio mėn. 

 

5.2. NUTARTA: Pritarti 2014 metais Telšių rajono 

vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų 

dalyvavimui tarptautiniuose seminaruose, kuriuos 



 

 

 

 

organizuoja VVG tinklas ar kita  vietos veiklos grupė. 

 

 


