
         

 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4 

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ kviečia teikti kaimo vietovių, paprastus vietos projektus 

pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 

metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę: 

 

 

 „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir 

kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6  

Remiamos veiklos:  

Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių ir 

pastatų, kuriuose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, 

socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. Priemonė 

skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę 

atskirti ir ekonominį atotrūkį, skatinant vietos gyventojų 

aktyvumą, bendrų iniciatyvų kūrimąsi ir bendrų veiklų vykdymą 

Klaipėdos rajone, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp 

skirtingų sektorių.  

Parama taip pat skiriama investicijoms, susijusioms su gamtos 

paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, taip pat vertingiems 

gamtos objektams išsaugoti.  Remiamos investicijos, skirtos 

kultūros paveldui (kaimų ir kaimo kraštovaizdžio kultūros 

identitetui) išlaikyti, atkurti ir modernizuoti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG „Pajūrio kraštas“ 

teritorijoje (išskyrus Gargždų miestą) registruoti viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos 

Respublikos Asociacijų, arba  Viešųjų įstaigų, arba  Labdaros ir 

paramos fondų  arba biudžetinių įstaigų įstatymą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 190 156 Eur.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti   

95 078 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 190 156 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Patvirtinta 

VVG „Pajūrio kraštas“ 

2018-09-13 visuotinio 

narių susirinkimo 

protokolu Nr. VS-18-2 
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Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: 

www.pajuriokrastas.lt ir www.nma.lt,  taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Klaipėdos g. 74, 

Gargždai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 19 d.  8.00 val. iki 2018 m. spalio 

19 d. 16.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ būstinėje adresu 

Klaipėdos g. 74, Gargždai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai 

pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens 

vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos 

projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis 

netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 

5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos 

netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos. 

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami 

priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo 

laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus 

išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vietos 

veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ būstinėje adresu Klaipėdos g. 74, Gargždai, elektroniniu paštu 

pajurio.krastas@gmail.com. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė 

Raimonda Damulienė, tel. 8 615 13 814, VPS administratorė Vida Urbonienė tel. 8 613 17 902, VPS 

viešųjų ryšių specialistė Indrė Narbutienė tel. 8 605 35 565, VPS finansininkė Vaida Berenė tel. 8 620 

48 965.  

 

 

http://www.pajuriokrastas.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:pajurio.krastas@gmail.com

