
 

 

 

 

 

 

TELŠIŲ RAJONO VVG VALDYBOS POSĖDŽIO SANTRAUKA 

Data Svarstyta Nutarta 

2012-10-25   1. Darbotvarkės ir 

pirmininkaujančio skyrimas. 

 

2. Dėl Vidaus aprašo, 

Bendrųjų ir Specialųjų 

taisyklių pareiškėjams 

teikiant paraiškas pagal 

Telšių rajono vietos veiklos 

grupės projektą ,,Vietos 

plėtros 2008-2014 metų 

strategiją‘‘ III-ąjį kvietimą – 

pristatymas ir patvirtinimas. 

 

 3. Dėl III kvietimo teikiant  

paraiškas  pagal Telšių 

rajono vietos veiklos grupės 

,,Vietos plėtros 2008-2014 

metų strategiją‘‘ laiko, 

terminų nustatymo. 

 

4. Dėl įstatų keitimo. 

 

5. Dėl visuotinio susirinkimo 

– konferencijos datos 

nustatymo. 

 

6. Dėl lėšų poreikio iš Telšių 

rajono savivaldybės biudžeto 

2013 metams. 

 

7. Kiti klausimai.  

 

 

 

1. Nutarimo šiuo klausimu nebuvo priimta. 

 

2.1. NUTARTA: Patvirtinti III kvietimo III prioriteto 

maksimalią paramos sumą – su techniniu projektu -

80 000Lt; be techninio projekto -50 000Lt.   

2.2.NUTARTA: Patvirtinti III kvietimo  I prioriteto 

maksimalią paramos sumą -150 000Lt. 

Patvirtinti Vidaus aprašą, Bendrąsias ir Specialiąsias 

taisykles pareiškėjams, teikiant paraiškas pagal 

Telšių rajono vietos veiklos grupės ,, Vietos plėtros 

2008-2014 metų strategiją‘‘ III -ajį kvietimą. 

 

3.NUTARTA:III kvietimą skelbti nuo 2012 m. 

lapkričio 15 d. iki 2013 m. sausio 15 d.  

4. Įstatuose bus keičiama dalis dėl narystės, nebuvo 

įtraukti juridiniai asmenys, Valdybos sudarymo ir 

valdybos pirmininko rinkimų, VVG pirmininko ir 

valdybos rinkimų terminų. 

Klausimas balsavimui nebuvo pateiktas, tačiau sutarta, 

kad įstatų paruoštą variantą nagrinėsime iki visuotinio 

susirinkimo ir jo metu keisime Telšių rajono VVG  

įstatus.  

5. NUTARTA: Visuotinį  susirinkimą -konferenciją  

organizuoti 2012 m. lapkričio 29 d. 15 val. 30 min. 

 

6. NUTARTA: Prašyti 2013 metams Savivaldybės skirti 

– 416,4 tūkst. litų- šioms reikmėms:  

       1. kaimo bendruomenių parengtiems vietos 

projektams pagal patvirtintą Telšių rajono vietos veiklos 

grupės strategiją „Vietos plėtros 2008-2014 metų 

strategiją“ vietos projektams prisidėti 10 procentų 

pinigais -246,4 tūkst. litų: 

      1.1.  II kvietimo vietos projektams -  100,0 tūkst. litų; 

(pridedama II kvietimo vietos projektų  lentelė). 

      1.2.  III Kvietimo III prioritetui yra numatyta -1 316 

986 Lt- paramos suma, kuri sudaro 90 proc. vietos 



 

 

projektų sumos.  Savivaldybė įsipreigoja prisidėti prie III 

prioriteto vietos projektų 10 proc. piniginėmis lėšomis ir 

tai sudaro - 146,4 tūkst. litų. 

     2.  vietos projektų netinkamoms išlaidoms 

kompensuoti -170,00 tūkst litų : 

        2.1.  ilgalaikio turto, įsigyto iš paramos lėšų, 

draudimo išlaidoms - 25,00 tūkst. litų;  

        2.2.  paskolų, reikalingų projektams vykdyti, 

palūkanų išlaidoms - 65,00 tūkst. litų;  

        2.3. statybos darbų techninės priežiūros išlaidoms ir 

kitoms nenumatytoms išlaidoms- 80,00 tūkst. litų. 

7. Nutarimo šiuo klausimu nebuvo priimta. 

 


