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1.Dėl  ,,Virvytės‘‘  
bendruomenės  III kvietimo 
vietos projekto tolimesnės  
eigos. 

 
 
 
 

2. Dėl  IV kvietimo išlaidų  
kategorijų  paskirstymo ir 
datos nustatymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nutarta:  Pirmininkaujantis - Kazys Lečkauskas, 
sekretoriaujantis -Birutė Baltuonienė. 
 
NUTARTA:  

1.  III kvietimo  ,,Virvyt ės‘‘  bendruomenės projektui 
„Poilsio zonos įrengimas ir sutvarkymas Telšių ir 
Klaip ėdos gatvių sankirtoje Tryški ų miestelyje “ 
skirt ą – 50 000 ,00 Lt (penkiasdešimties tūkstančių 
litų ) paramos sumą perkelti į IV kvietim ą.  
 

2.1. NUTARTA:  I prioriteto „Parama verslo k ūrimui 
ir pl ėtrai kaime“ nepanaudotas lėšas -275 261,43 Lt. 
skirti sekančiai:  

         - 120,0 tūkst. Lt (vieną šimtą dvidešimt 
tūkstančių litų) - skirti tradicini ų amatų dirbtuvi ų, 
kiemelių kūrimui; 
          - 155 261,43 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt 
penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt vieną Lt 43 
ct) – skirti IV prioritetui ,,Visuomenini ų organizacijų 
veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas‘‘. 

2.2. NUTARTA: I kvietimo vietos projektams 
sutaupytas ir nepanaudotas lėšas – 20145,32 Lt, 
(dvidešimt tūkstančių šimtą keturiasdešimt penkis Lt 
32ct) - perkelti į  IV kvietim ą ir skirti IV prioritetui 
,,Visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir 
materialinės bazės stiprinimas‘‘. 

2.3. NUTARTA: Nepanaudotas II kvietimo II 
prioriteto „ Visuomenin ės paskirties pastatų 
atnaujinimas pritaikant juos bendruomenės 
poreikiams“ l ėšas -39 610,00 Lt, (trisdešimt devynis 
tūkstančius šešis šimtus dešimt litų)  skirti IV 
kvietimo IV prioritetui ,,Visuomenini ų organizacijų 
veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas‘‘; 

Nepanaudotas II kvietimo III prioriteto „Viešosios 
infrastrukt ūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl  
tarptautinio ir tarpteritorinių 
projektų vykdymo. 

 

 

 
4. SVARSTYTA.  Dėl 
visuotinio susirinkimo- 
konferencijos organizavimo 
datos nustatymo. 
 
5. SVARSTYTA. Dėl 
nefinansuotų vietos projektų 
iš II kvietimo, rezervinio 
sąrašo patvirtinimo. 
 

 

 

 
 
 

 

kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo 
komponentus“ lėšas – 7897,00Lt, (septynis 
tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis 
litus)  skirti IV kvietimo IV prioritetui ,,Visuome ninių 
organizacijų veiklos skatinimas ir materialinės bazės 
stiprinimas‘‘. 

2.4. NUTARTA: IV kvietimui skirti 612 914,00Lt, 
pagal prioritetus paskirstyti sekančiai: 

III prioriteto  „Viešosios infrastrukt ūros sutvarkymas 
atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir 
kult ūros paveldo komponentus“ priemonei 
„Tradicini ų amatų dirbtuvi ų, kiemelių kūrimas“ 
skirti – 240 000 Lt (Du šimtus keturiasdešimt 
tūkstančių litų).  
IV prioritetui ,,Visuomenini ų organizacijų veiklos 
skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas‘‘, skirti - 
372 914Lt (Tris šimtus septyniasdešimt du 
tūkstančius devynis šimtus keturiolika litų). 

 

3. NUTARTA: Dalyvauti Šilal ės rajono partnerystės 
vietos veiklos grupės tarpteritoriniame projekte 
verslo kiemeliui steigti  ir skirti  likusias lėšas - 69 
387,00Lt.(šešiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus 
aštuoniasdešimt septynis litus). 
 

4 . NUTARTA: Konferencij ą susirinkimą organizuoti 
lapkičio 27 d. 14 val. 30 min. 
 
 
 
5. NUTARTA: Patvirtinti II kvietimo II prioriteto 
vietos projektų, negavusių paramos, pagal atliktą  
pirmumo vertinim ą  ir įtraukti į rezervinį vietos 
projekt ų sąrašą šiuos projektus: 
 
Pirmu numeriu Viekšnalių kaimo bendruomenės 
„Šatrijos vingis“ projektas „ Viekšnalių ŠvČ.M.Marijos 
Globos Bažnyčios fasado atkūrimas ir avarinės grėsmės 
šalinimas“, Nr. LEADER-12-TELŠIAI-02-004, paramos 
suma – 149139,00Lt; 
 
 Antru numeriu Sporto klubo „Spigins“ projektas 
„Varnių seniūnijos administracinio pastato dalies 
remontas, pritaikant jį bendruomenės jaunimo 
laisvalaikio ir sporto centro veiklai“ – Nr. LEADER-12-



 

TELŠIAI-02-005,  paramos suma- 132360,00Lt;  
  Trečiu numeriu Nerimdaičių kaimo bendruomenės 
projektas „Nerimdaičių kaimo bendruomenės patalpų 
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ , Nr. 
LEADER-12-TELŠIAI-02-017, 
paramos suma- 149971,00Lt; 

 
Ketvirtu numeriu Telši ų rajono savivaldybės 
administracijos projektas „Žarėnų mokyklos ūkinio 
pastato dalies  pritaikymas bendruomenės poreikiams, 
įrengiant priešgaisrinės tarnybos patalpas“ Nr. LEADER-
12-TELŠIAI-02-016, paramos suma- 121069,00Lt ir 
PVM suma - 25831,00Lt; 

 
Penktu numeriu Telšių rajono savivaldybės 
administracijos projektas „Lauko Sodos mokyklos 
pastato kapitalinis remontas, pritaikant vietos 
bendruomenės poreikiams“, Nr. LEADER-12-TELŠIAI-
02-015, paramos suma – 132863,00Lt ir PVM suma - 
27901,00Lt. 
 
Iš viso rezerviniams vietos projektams reikalinga 
paramos suma – 685 402,00Lt ir 53732,00Lt PVM 
suma.  
 
 


