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1. Dėl LR ŽŪ ministro 2013-

05-30 įsakymo Nr. 3D-382 

„Dėl žemės ūkio ministro 

2008 m. spalio 28d. įsakymo 

Nr.3D-578 „Dėl vietos 

plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 metų programos 

krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ priemonę 

„Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių 

patvirtinimo“pakeitimo“, 

naujų pakeitimų įsigaliojimo 

ir II kvietimo „Bendrųjų 

taisyklių pareiškėjams, 

teikiantiems vietos projektų 

paraiškas pagal vietos plėtros 

strategiją“ pakeitimo ir II 

kvietimo „Specialiųjų 

taisyklių pareiškėjams...“ 2 

priedo „Vietos projekto 

vykdymo sutartis“ prembulės 

pakeitimo.  

 

2. Dėl III kvietimo 

„Bendrųjų taisyklių 

pareiškėjams, teikiantiems 

vietos projektų paraiškas 

pagal vietos plėtros 

strategiją“ pakeitimo.  

 

 

 

 Nutarta: Pirmininkaujantis - Kazys Lečkauskas, 

sekretoriaujantis -Birutė Baltuonienė. 

 

NUTARTA:  

1.  Įsigaliojus 2013-05-30 (Žin., 2013, Nr. 58-2931) LR 

ŽŪ ministro įsakymui  Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio 

ministro 2008 m. spalio 28d. įsakymo Nr.3D-578 „Dėl 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties 

„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo 

taisyklių patvirtinimo“pakeitimo“, patvirtinti Telšių 

rajono vietos veiklos grupės valdybos 2012-01-12 

posėdžio protokolu Nr. 2012/1 patvirtintų II kvietimo 

„Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos 

projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją“ 2p., 

83p., 85p., 86.2.2.p. ir 88
1
p. pakeitimus (pridedama). 

„Specialiųjų taisyklių pareiškėjams...“ 2 priedo „Vietos 

projekto vykdymo sutartis“ prembulės pakeitimus : 

„Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2013-06-

05 posėdžio protokolu Nr. 2013/06 patvirtintų II 

kvietimo „Specialiųjų taisyklių pareiškėjams...“ 2 priedo 

„Vietos projekto vykdymo sutartis“ vietos vykdymo 

sutarties preambulę, įrašant „Bendrosiomis 

taisyklėmis pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų 

paraiškas pagal Telšių rajono vietos plėtros strategiją 

„Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ „Bendrosios 

taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų 

paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Vietos plėtros 

2008-2014 metų strategija“, patvirtintomis Strategijos 

vykdytojo valdybos 2012 m. sausio mėn. 12 d. posėdžio 

protokolu Nr.2012/1, 2013 birželio 28 d. posėdžio 

protokolu 2013/ 06 (toliau – Bendrosios 

taisyklės)....“(pridedamas 2 priedo pirmas lapas). 

 

2. Įsigaliojus 2013-05-30 (Žin., 2013, Nr. 58-2931) LR 

ŽŪ ministro įsakymui  Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio 

ministro 2008 m. spalio 28d. įsakymo Nr.3D-578 „Dėl 



 

3. Dėl III kvietimo 

„Specialiųjų taisyklių 

pareiškėjams...“ 2 priedo 

„Vietos projekto vykdymo 

sutartis“ pakeitimo.  

 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties 

„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo 

taisyklių patvirtinimo“pakeitimo“, patvirtinti Telšių 

rajono vietos veiklos grupės valdybos 2012-10-25 

posėdžio protokolu Nr. 2012/6 patvirtintų III kvietimo 

„Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos 

projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją“  2p., 3 

p., 51p., 52.1p., 53p., 54p., 86p., 88
1
p., 89.2.2p., 91p. 

pakeitimus (pridedama). 

 

3. Įsigaliojus 2013-05-30 (Žin., 2013, Nr. 58-2931) LR 

ŽŪ ministro įsakymui Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio 

ministro 2008 m. spalio 28d. įsakymo Nr.3D-578 „Dėl 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties 

„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, papildyti: 

      1. Patvirtinti nauja redakcija Telšių rajono vietos 

veiklos grupės valdybos 2012-10-25 posėdžio protokolu 

Nr. 2012/6 patvirtintų III kvietimo „Specialiųjų taisyklių 

pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas 

pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „vietos plėtros 2008–2014 metų strategija“ III 

PRIORITETO...“ 2 priedą „Vietos projekto vykdymo 

sutartis“ (pridedama).  

        2. Pripažinti netekusius galios Telšių rajono vietos 

veiklos grupės valdybos 2013-06-05 posėdžio protokolu 

Nr. 2013/05 patvirtintų III kvietimo „Specialiųjų 

taisyklių pareiškėjams...“ 2 priedą „Vietos projekto 

vykdymo sutartis“  

 


