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Darbotvarkė: 

1. Dėl vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo 

vietovėse“ pakeitimų tvirtinimo. 

2. Dėl Bendrųjų ir Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų 

paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo 

vietovėse“ bei vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo. 

3. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datos patvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas 

Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ pakeitimų tvirtinimo. 

 

Kalbėjo: Romualda Rimkuvienė supaţindino VVG valdybą su pasikeitusiais LR ţemės 

ūkio ministro įsakymais pagal kuriuos reikės įgyvendinti vietos plėtros strategiją. LR ţemės ūkio 

ministro įsakymu negali būti einamojo remonto tik rekonstrukcija ar kapitalinis remontas. Pagal 

veiklos sritį viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas remiama: viešųjų erdvių 

sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdţio komponentų išsaugojimas ir 

atnaujinimas, privaţiuojamųjų kelių, gyvenvietės ribose esančių vietinės reikšmės viešųjų gatvių ar 

jų atkarpų, priklausančių savivaldybei, ir (arba) prie viešosios paskirties ar kitų kaimo vietovei 

svarbių pastatų ir (arba) statinių, rekreacinių zonų – transporto priemonėms privaţiuoti ir (ar) 

pastatyti skirtos infrastruktūros, nepatenkančios į kelio sąvoką, apibrėţtą Lietuvos Respublikos 

kelių įstatyme (Ţin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, bei 

drenaţo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, vandens gerinimo, geleţies šalinimo sistemų įrengimas ir 

(arba) atnaujinimas. Vietos projekto pirmumo kriterijai buvo palikti tie patys tik pridėtas vienas 

papildomas kriterijus tai: projekto problemos aktualumas pagrįstas gyventojų poreikių situacijos 

rezultatais, šis kriterijus suteiktu pirmumą vietos kaimo bendruomenėms teiksiančioms projektus 

pagal vietos plėtros strategiją. Keitėsi bendrųjų išlaidų dalis buvo iki 10 proc. dabar iki 15 proc. 

Pagal strategiją nesutampa ir jos įgyvendinimo etapai, atsiliekama beveik metus, bei pirmame 

kvietimo etape įrašyti 1.1.3 veiklos sritį kultūros paveldo, kadangi yra norinčiu teikti projektus 

pagal šią veiklos sritį, bei išbraukti iš kvietimo 1.1.5 veiklos sritį tradicinių amatų puoselėjimas. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŢ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti vietos plėtros strategijos pakeitimus (pridedama).  

 



2. SVARSTYTA.  Dėl Bendrųjų ir Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems 

vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio 

rajono kaimo vietovėse“ bei vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo. 

           

Kalbėjo. Projektų administratorė Edita Šiaulianskienė informavo narius, kad parengtos ir 

suderintos su NMA specialiosios ir bendrosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams, bei vidaus 

tvarkos aprašas. Taisyklės rengtos vadovaujantis Vietos plėtros strategijų administravimo 

taisyklėmis, Kaimo plėtros taisyklėmis ir parengta vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės 

gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Pasiūlyta balsuoti, dėl taisyklių patvirtinimo. 

(Taisyklės pridedamos). 

 

BALSAVO: UŢ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti bendrąsias ir specialiaisiais  taisyklės vietos projektų pareiškėjams, 

bei vidaus tvarkos aprašą. 

 

3. SVARSTYTA.  Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datos 

patvirtinimo. 

           

Kalbėjo. Romualda Rimkuvienė informavo narius, kad parengta ir suderinta su NMA 

kvietimo forma. Pagal kuria kviečiama teikti vietos projektų paraiškas I prioritetą „Fizinės ir 

socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“. Kviečiama pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ visas veiklos sritys išskyrus tradicinių amatų puoselėjimas. Pirmam kvietimui skirta 1 662 

750 Lt suma. Vienam projektui didţiausia parama pagal veiklos sritys: Viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas ir (arba) sukūrimas – 150 000 Lt; Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas – 250 000 Lt; Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei 

vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų kapitalinis remontas – 605 000 Lt; Rekreacinės 

teritorijos infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams – 115 000 Lt. Reikalinga 

pasitvirtinti ir kvietimo datą. Projekto vadovė Andţelika Barčkienė pasiūlė pradėti rinkti paraiškas 

nuo 2010 m. birţelio 14 d. 10 val. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. 15 val. nes kvietimas prasideda nuo 

paskelbimo laikraštyje. Skelbimas artimiausias laikraštyje išeitu birţelio 11 d. Pasiūlyta balsuoti, 

dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datos. (Kvietimas pridedamos). 

 

BALSAVO: UŢ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datą. 
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