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Darbotvarkė: 

1. Dėl kvietimo Nr. 02 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. 

2. Dėl kvietimo Nr. 02 teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datos patvirtinimo. 

 

 

1. SVARSTYTA.  Dėl kvietimo Nr. 02 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 – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr. 02 bendrąsias ir specialiaisiais  taisyklės vietos 

projektų pareiškėjams, bei vidaus tvarkos aprašą. 

 

2. SVARSTYTA.  Dėl kvietimo Nr. 02 teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datos 

patvirtinimo. 

           

Kalbėjo. Romas Kalvaitis 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“ veiklos 

sritys: Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas,  remontas; Rekreacinės teritorijos 

infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams. Antram kvietimui skirta 2 452 586 

Lt suma. Vienam projektui didţiausia parama pagal veiklos sritys: Kaimo vietovei svarbių statinių 

statyba, rekonstravimas, remontas – 250 000 Lt; Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas 

pritaikant visuomenės poreikiams – 360 000 Lt. Reikalinga pasitvirtinti ir kvietimo datą. Projekto 

administratorė Edita Šiaulianskienė pasiūlė pradėti rinkti paraiškas nuo 2011 m. birţelio 06 d. 10 

val. iki 2011 m. liepos 12 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 Nr. 02 teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo datą. 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                      Romas Kalvaitis 
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