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Darbotvarkė: 

1. Dėl gauto kreipimosi iš Jadvygos Narbutienės dėl galimybės teikti paraišką pagal VVG 

strategiją. 

2. Dėl pirmo kvietimo teikti vietos projektų paraiškos pratesimo. 

3. Dėl antro kvietimo teikti vietos projektų paraiškas datos ir maksimalių paramos sumų 

nustatymo vienam projektui pagal I prioritetą 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos 

sritys. 

4. Dėl Romo Kalvaičio prašymo svarstymas. 

5. Einamieji klausimai (tarptautinis bendradarbiavimas, jaunojo ūkininko ir kt.). 

 

1. SVARSTYTA. Dėl gauto rašto iš Jadvygos Narbutienės dėl galimybės teikti paraišką 

pagal VVG strategiją. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis supaţindino VVG valdybą su gautu kreipimusi iš Jadvygos 

Narbutienės, kuriame prašo galimybės teikti paraišką pagal VVG strategijos I prioriteto 1.1. 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį 1.1.3. „Nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų kapitalinis remontas“. Rašte prašoma, 

kad VVG valdyba patvirtintose taisyklėse numatytų galimybę pareiškėjų partneriu būti ne vien 

juridiniai asmenys, bet ir fiziniai asmenys. Nes fiziniams asmenims nesuteikiama galimybė 

pretenduoti į Europos Sąjungos paramą siekiant atnaujinti/investuoti į nekilnojamųjų kultūros 

paveldų objektų bei vietovių, priklausančių jiems nuosavybės teise, pritaikymą ir tvarkybą. Taip pat 

prašoma pataisyti taisykles padidinant kultūros paveldui pinigines lėšas. Roma Rimkuvienė 

informavo, kad rengiant strategija nei vienas fizinis asmuo nedalyvavo jos kūrime, tik kaimų 

bendruomenės, todėl  joje numatytas pirmumas suteikiamas kaimų bendruomenėms. Strategijoje yra 

numatyta galimybė teikti vietos projektų paraiškas ir fiziniams asmenims pagal 2 prioritetą 

„Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas“, kur galimi paramos gavėjai yra: veikiančios 

mikroįmonės, mikroįmonių steigimui (fiziniai asmenys, ūkininkai), kaimo gyventojai virš 18 m., 

ūkininkai, kaimo gyventojai virš 18 m. įregistravę ţemės ūkio valdą. Šiuo metu taisyklės nebus 

keičiamos, o  vėlesniuose kvietimuose iškelti reikalavimai gali būti liberalesni, atsiţvelgiant į 

bendruomenių aktyvumą ir lėšų įsisavinimą. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Informuoti J. Narbutiene, kad kvietimo taisyklės nebus keičiamos. Jos prašymas bus 

įvertintas kituose kvietimuose, atsiţvelgiant į bendruomenių aktyvumą ir lėšų įsisavinimą.  

 

2. SVARSTYTA.  Dėl pirmo kvietimo teikti vietos projektų paraiškos pratesimo. 



           

Kalbėjo. Projektų administratorė Edita Šiaulianskienė informavo narius, kad iki šios dienos 

nepateikta nei viena paraišką pagal I kvietimą. Bendruomenės kurios rengia paraiškas pagal I 

kvietimą nespėja parengti visų dokumentų, kadangi nemaţai valstybinių įstaigų darbuotojai 

atostogauja ir sunku surinkti reikalingus dokumentus iki nustatyto termino. Romas Kalvaitis pasiūlė  

pratęsti kvietimą iki spalio 25 d. Pasiūlyta balsuoti, dėl pirmo kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas pratesimo. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti pirmo kvietimo teikti vietos projektų paraiškų pratesimą iki spalio 

25 d. 

 

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

paramos sumų nustatymo vienam projektui pagal I prioritetą 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ veiklos sritys. 

           

Kalbėjo. Romas Kalvaitis kalbėjo, kad ruošiamasi pradėti rengti taisykles II kvietimui pagal 

vietos plėtros strategiją. Antram kvietimui skirta 2 100 320 Lt suma. Pagal priemonę „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ strategijoje yra numatytos šios veiklos sritis: „Viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“, „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, 

remontas“, „Rekreacinės teritorijos infrastruktūras atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams“, 

„Nekilnojamųjų kultūros paveldų  objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų 

paprastasis remontas“ ir „Tradicinių amatų puoselėjimas“. Taip pat pirmininkas informavo, jog 

pasikeitus įgyvendinimo taisyklėms ir vietos projekte bus numatyta vykdyti naują statybą, 

rekonstrukciją, kapitalinį remontą turi būti išduodamas leidimas bei parengtas techninis projektas 

iki paramos paraiškos  pateikimo vėliausiai turi būti pateikta su pirmuoju mokėjimo prašymu, 

išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus) statinius. Išimtis suteikiama jei bus atliekamas remontas 

kuriems nereikės techninio projekto. Paskelbus I kvietimą paaiškėjo, kad daugiausia bendruomenių 

norėtų teikti projektus pagal dvi veiklos sritis: kaimo vietovių svarbių statinių statyba, 

rekonstravimas, remontas ir rekreacinės teritorijos infrastruktūros sutvarkymas. Todėl būtų tikslinga  

antrame kvietime kviesti tik pagal 2 veiklos sritis. Valdybos pirmininkas informavo, kad reikalinga 

pagal veiklos sritis pasitvirtinti maksimalias sumas vienam projektui. Roma Rimkuvienė pasiūlė 

palikti tokias pat kaip ir pirmame kvietime. Pirmininkas informavo, kad pagal naują Ţemės ūkio 

ministro įsakymą vietos projekto įgyvendinimo vieta gali apimti kelias kaimo vietoves. Tuo atveju 

reikalinga padidinti maksimalias sumas vienam projektui pagal veiklos sritis. Romas Kalvaitis taip 

pat pasiūlė numatyti antro kvietimo pradţios datą. Pasiūlyta  2010 m. spalio 31 d. 

  Pasiūlyta balsuoti, dėl pritarimo antrame kvietime kviesti pagal dvi veiklos sritis: kaimo 

vietovių svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir rekreacinės teritorijos infrastruktūros 

sutvarkymas. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

Romas Kalvaitis pagal veiklos sritis pasiūlė šias maksimalias sumas: 

1. „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ – 250 000 Lt (du 

šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų); 

2. „Rekreacinės teritorijos infrastruktūras atnaujinimas pritaikant visuomenės 

poreikiams“ – 360 000 Lt (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų). 

Pasiūlyta balsuoti, dėl pritarimo maksimalioms paramos sumoms pagal 2 veiklos sritis ir 

planuojamos antro kvietimo datos. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti antrame kvietime kviesti pagal 2 veiklos sritis: kaimo vietovių 

svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir rekreacinės teritorijos infrastruktūros 



sutvarkymas bei maksimalioms paramos sumoms vienam projektui pagal strategijos priemonės 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritys ir planuojamos antro kvietimo datos. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Romo Kalvaičio prašymo. 

 

Kalbėjo. Romualda Rimkuvienė informavo, kad yra gautas Romo Kalvaičio prašymas dėl 

padidėjus darbo krūvio. Jam prašant leisti dirbti projekto administravimo grupėje 0,5 etato 

specialisto pareigose po 4 val. kas dieną darbo dienomis nuo 18
00

 iki 22
00

 val. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA:   Atsiţvelgiant į VVG „Radviliškio lyderis“ strategiją ir Romo Kalvaičio 

prašymą, nutarta nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. leisti dirbti specialisto pareigose 0,5 etato 1776,32  litų 

pareigybinio atlyginimo po 4 val. darbo dienomis. Įpareigoti Gintarą Pilypą padaryti pakeitimus 

darbo sutartyje su Romu Kalvaičiu. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo, jaunojo ūkininko pritraukimo į 

vietos veiklos grupę, tarptautinės seminaro, konferencijos surengimo. 

 

Kalbėjo. Projekto vadovė Andţelika Barčkienė informavo VVG valdybą, kad Vietos 

veiklos grupei iki projektinei veiklai finansuoti skirta 10 000 Lt (įskaitant PVM), pagal KPP 

krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis 

bendradarbiavimas“. Šios lėšos gali būti naudojamos tik tarptautinių projektų ikiprojektinei veiklai, 

t.y. uţsienio partnerių paieškai ir tarptautiniams projektams inicijuoti. Teritoriniai ir tarptautiniai 

projektai gali būti pradėti įgyvendinti kai projektų įgyvendinimui pritaria visų projekte 

dalyvaujančių partnerių valdymo institucijos bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Taip pat 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administracinėse išlaidose yra numatyta dalyvavimo 

konferencijose, parodose ir panašaus pobūdţio renginiuose išlaidos. Būtų naudinga VVG nariams 

suorganizuoti konferenciją-išvyką į kitas šalis pasisemti patirties „LEADER“ metodo 

įgyvendinimui. Romas Kalvaitis informavo narius, kad reikalingas jaunasis ūkininkas, kadangi 

dabar esančiam jaunajam ūkininkui sukanka 25 m. reikia pasikviesti į VVG  naują jauną ūkininką-

verslininką. Laukiama pasiūlymų. Pasiūlyta balsuoti, dėl pritarimo suorganizuoti konferenciją-

išvyką VVG nariams į kitas šalis pasidalinant patirtimi LEADER metodo įgyvendinimas. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti dėl konferencijos-išvykos suorganizavimo VVG nariams.  

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                      Romas Kalvaitis 

 

Posėdţio sekretorius                                                                                        Edita Šiaulianskienė 

 

 


