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TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2019-03-14 Nr. 1 

Vieta – Trakų g. 6, Trakai , Poilsio centras „Salos”  

Laikas – 18.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkė – Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė 

Posėdžio sekretorė – Gražina Noreikienė 

Balsus skaičiuoja – Ieva Mažeikytė 
 

Dalyvauja 29 asmenys, balso teisę turi 23 (kvorumas yra). Dalyvių sąrašas pridedamas. 

Informacija apie posėdį ir posėdžio dienotvarkę buvo skelbta www.trakuvvg.lt, vietinėje spaudoje, 

siųsta VVG nariams el. paštais. 

 

DIENOTVARKĖ: 

1. Dėl naujos Trakų krašto vietos veiklos grupės svetainės www.trakuvvg.lt, galimybių VVG 

nariams administruoti savo veiklas/naujienas. 

2. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“  

9–13 dalių pakeitimo.  

3. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos už 2018 m. 

4. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos finansinės ataskaitos už 2018 m. 

5. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos už 2018 m. ir veiklos plano 2019 

m..  

6. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos plano 2019 m. patvirtinimo. 

7. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 

teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  II 

prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę 

integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (LEADER-19.2-

SAVA-3) dokumentų patvirtinimas. 

8. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 

teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I 

prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo 

vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos sritį „Parama verslui 

kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.2) ir I prioriteto priemonę 

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) dokumentų 

patvirtinimo.  

9. Dėl naujų Trakų krašto vietos veiklos grupės narių priėmimo.  

10. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.4 pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-

PR001)  II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir 

socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos 

skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygų aprašo keitimo vietos 

projektų vertinimo metu. 

11. Dėl delegavimo dalyvauti  Großglockner/Mölltal-Oberdrautal (Austrija) vietos veiklos grupės 

kvietimu projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija – Baltijos šalys“ veiklose. 

http://www.trakuvvg.lt/
http://www.trakuvvg.lt/
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12. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 

teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I 

prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo 

vietas“ 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius 

– NVO)“, (Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) dokumentų patvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Naujos Trakų krašto vietos veiklos grupės svetainės www.trakuvvg.lt 

galimybės VVG nariams.   

Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė pristatė Trakų 

krašto vietos veiklos grupės naujos interneto svetainės dizaino viziją ir tikėtinas informacijos sklaidos 

galimybes. Viešųjų ryšių specialistė Ieva Mažeikytė patikslino, kad svetainės kūrėjas šiuo metu 

tobulina svetainės paskyrą, skirtą Trakų krašto VVG narių veiklos viešinimui. Siekiama sukurti lengvai 

valdomą produktą, kad patys VVG nariai sugebėtų administruoti viešinamas jų veiklos naujienas.  

NUTARTA. Svarstomu klausimu sprendimo priimti nereikia.  

BALSAVIMAS. Svarstomu klausimu balsuoti nereikia. 

 

2. SVARSTYTA. „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros 

strategijos“ 9–13 dalių pakeitimas.  

Trakų VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė pristatė strategijos pakeitimus, 

kuriuos jau patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra, t. y. įsigaliojo naujos redakcijos strategija. 

Pirmininkė trumpai apibūdino šių pakeitimų pliusus.  

NUTARTA. Svarstomu klausimu sprendimo priimti nereikia.  

BALSAVIMAS. Svarstomu klausimu balsuoti nereikia. 

 

3. SVARSTYTA. Trakų krašto vietos veiklos grupės 2018 metų veiklos ataskaita. 

Pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė pristatė Trakų krašto vietos veiklos grupės 

veiklos ataskaitą už 2018 metus. Paminėjo, kad darbus šiek tiek stabdė darbuotojų kaita, belieka tikėtis, 

kad nauja komanda dirbs našiai ir kokybiškai. Pristatė naujas Trakų krašto VVG administracijos 

darbuotojas – Ievą Mažeikytę, Viešųjų ryšių specialistę ir Gražiną Noreikienę, VPS administratorę. 

NUTARTA. Patvirtinti Trakų krašto vietos veiklos grupės 2018 metų veiklos ataskaitą 

(pridedama). 

BALSAVIMAS: „už“ –  vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA. Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos finansinės ataskaitos už 2018 metus. 

Trakų krašto VVG finansininkė Lilija Petrovskaja pristatė Trakų krašto vietos veiklos grupės 

veiklos rezultatų ataskaitą, Trakų krašto vietos veiklos grupės balansą ir Trakų krašto vietos veiklos 

grupės 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą. 

NUTARTA. Patvirtinti Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos finansines ataskaitas už 2018 

m. (pridedama).   

BALSAVIMAS:  „už“ – vienbalsiai. 

 

http://www.trakuvvg.lt/
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5. SVARSTYTA. Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaita už 2018 m. ir  veiklos 

planas 2019 metams (pridedama). 
 

Valdybos pirmininkas Edvardas Makšeckas trumpai pristatė Valdybos veiklos ataskaitą už 2018 

m. bei sudarytą veiklos planą 2019 metams. Pristatydamas veiklos planą Valdybos pirmininkas 

pabrėžė, kad Trakų krašto VVG 2019 metų veikla bus vertinama NMA, o vertinimo rezultatai  lems 

tolimesnę VVG ateitį.  

NUTARTA. Patvirtinti Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaitą už 2018 m. ir 

veiklos planą 2019 metams (pridedama). 

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai. 

 

6. SVARST YTA. Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos plano 2019 metams patvirtinimas. 

Pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė pristatė Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos 

planą 2019 m.  

NUTARTA. Pritarti Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos planui 2019 metams (pridedama).  

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai.  

 

7. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, 

mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (LEADER-19.2-SAVA-3) dokumentų 

patvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Paprasto kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001  

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, 

mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (LEADER-19.2-SAVA-3) dokumentus: 

1. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.6 tekstą (skelbimą), 

2. Vietos projektų, teikiamų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. 

vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų 

bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę  „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS 

priemonėmis“ (LEADER-19.2-SAVA-3) finansavimo sąlygų aprašą su priedais. 

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai.  

 

8. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse 

pradėti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.2) ir I prioriteto priemonę „NVO socialinės veiklos 

skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) dokumentų patvirtinimas.  
 

NUTARTA. Patvirtinti paprasto kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 
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priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse 

pradėti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.2) ir I prioriteto priemonę „NVO socialinės veiklos 

skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) dokumentus:   

1. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 skelbimo tekstą; 

2. Vietos projektų, teikiamų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. 

vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros 

skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašą su priedais; 

3. Vietos projektų, teikiamų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. 

vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros 

skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ priemonės „NVO socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, LEADER-19.2-SAVA-1 

finansavimo sąlygų aprašą su priedais. 

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai. 

 

9. SVARSTYTA. Naujų Trakų krašto vietos veiklos grupės narių priėmimas.  

Trakų krašto VVG pirmininkė pristatė naują VVG narį – ūkininkės Elenos Kairienės kaimo 

turizmo sodybą „Bražuolėje pas Juozą“, įgaliota atstovė – Alma Taučiuvienė. 

NUTARTA. Priimti į Trakų krašto VVG gretas naują narį, ūkininkės Elenos Kairienės kaimo 

turizmo sodybą „Bražuolėje pas Juozą“. 

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai. 

 

10. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.4 pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, 

mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygų aprašo keitimas vietos projektų vertinimo metu. 
 

VVG pirmininkė informavo, kad vertinant Kvietimo Nr.4 vietos projektus pagal „Trakų krašto 

vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-

PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę 

integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-5),  finansavimo sąlygų aprašą,  pastebėtos korektūros klaidos: 2 dalyje 

„Vietos projektų atrankos kriterijai“ – neįrašyti 3-čio kriterijaus balų skaičiai, ir 3 dalyje „Tinkamumo 

sąlygos, tinkamoms finansuoti išlaidoms“ 3.2.3 punkte neįrašytas 3.2.3. 2 punktas, t. y. neišskaidytos 

bendrosios išlaidos.  

Ji pasiūlė kreiptis į NMA, kol vyksta vertinimai, parašyti vertinimą sustabdyti ir keisti FSA, 

pataisant minėtus trūkumus. Pagal šią priemonę vertinamas tik vienas projektas. Šiuo FSA keitimu 

nebus pažeisti pareiškėjo ir paramos gavėjo lygiateisiškumas, teisėti lūkesčiai ir šie pakeitimai 

nepablogins vietos projekto finansavimo sąlygų. 

Vadovaujantis „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės), patvirtintų   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 

7d. įsakymo Nr. 3D-64 redakcija) 62.2 punktu FSA keitimas  „vietos projektų vertinimo laikotarpiu 
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gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų 

lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai, t. y. visiems pareiškėjams yra suteikiama galimybė patikslinti 

paramos paraiškas, kiek tai susiję su FSA keitimu;“.  

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.4 pagal „Trakų krašto vietos veiklos 

grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę 

integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonės  „NVO socialinės veiklos skatinimas ir 

įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) patikslintą finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

2. Kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos dėl šios priemonės 

vietos projektų vertinimo stabdymo 5 darbo dienoms nuo VVG rašto gavimo apie pakeistas 

FSA. 

3. Įpareigoti vietos projekto paraiškos vertintoją informuoti raštu vietos projekto pareiškėją apie 

finansavimo sąlygų aprašo (FSA) keitimus ir projekto paraiškos tikslinimams, jeigu tokių 

reikia,   nustatyti 5 darbo dienas nuo VVG rašto gavimo apie pakeistas FSA.  

BALSAVIMAS: „už“ – vienbalsiai.  

 

11 . SVARSTYTA. Delegavimas dalyvauti  Großglockner/Mölltal-Oberdrautal (Austrija) vietos 

veiklos grupės kvietimu projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija – Baltijos šalys“ veiklose. 

Kazakevičiūtė-Staniunaitienė pristatė kvietimą dalyvauti kelionėje į Austrijos žemę Karintiją 

(Kärnten), Großglockner/Mölltal-Oberdrautal vietos veiklos grupės projekto „Tarptautinis 

bendradarbiavimas Austrija – Baltijos šalys“ veiklose.  Kelionės, tiesiogiai susijusios su priemonės 

„LEADER“ įgyvendinimu, tikslas – pasidalinti pagal LEADER programą įgyvendintų vietos projektų 

gerąja patirtimi, susipažinti su Austrijos VVG veikla, pagal LEADER ir kitas KPP programas 

įgyvendintais turizmo plėtros, infrastruktūros gerinimo ir visuomeninės veiklos, verslo plėtros, 

kultūrinės veiklos, visuomeninės infrastruktūros projektais, diskutuoti ir aptarti įgyvendintų projektų 

įtaką bei plėtros pokyčius, susipažinti su bendradarbiavimo perspektyvomis. Kelionė organizuojama 

2019 m. balandžio 6–14  d.  Kelionės kaina keturi šimtai penkiasdešimt eurų.  Šis piniginis įnašas bus 

naudojamas tik vykdomo projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija - Baltijos šalys“ išlaidų 

daliniam padengimui. Kelionės programa pridedama.  

NUTARTA. Deleguoti Großglockner/Mölltal-Oberdrautal (Austrija) vietos veiklos grupės 

projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija – Baltijos šalys“ veiklose Austrijoje 2019 m. 

balandžio 6–14 dienomis dalyvauti Trakų krašto VVG VPS vadovę Alvydą Kazakevičiūtę-

Staniunaitienę.  

BALSAVIMAS: „už“ –  vienbalsiai.  

 

12. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal „Trakų krašto vietos  

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 

priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, (Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-1), dokumentų patvirtinimas.  
 

NUTARTA. Patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal „Trakų krašto vietos 

veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 
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priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-1 dokumentus:  

1) Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 skelbimo tekstą; 

2) Vietos projektų, teikiamų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. 

vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros 

skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonę „NVO socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“,   Nr. LEADER-19.2-

SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašą su priedais.  

BALSAVIMAS. „už“ – vienbalsiai.  

 

 

PRIDEDAMA:  

1. Dalyvių sąrašas – 2 l.; 

2. Trakų rajono Valų kaimo bendruomenės „Neris“ įgaliojimas D. Mockevičienei balsuoti 

visuotiniame susirinkime – 1 l.;  

3. Trakų krašto vietos veiklos grupės 2018 metų veiklos ataskaita  9 l.,  

4. Trakų krašto VVG 2018 metų finansinės ataskaitos (veiklos rezultatų ataskaita, balansas, 

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – 11 l.; 

5. Trakų krašto VVG valdybos 2018 metų veiklos ataskaita 2 l.;  

6. Trakų krašto VVG valdybos veiklos planas 2019 metams  1 l.; 

7. Trakų krašto VVG veiklos planas 2019 metams, 4 l.; 

8. Kvietimo Nr. 6 patvirtinimui teiktų dokumentų rinkinys (Kvietimo Nr. 6 skelbimas – 1 l.,  

FSA – 15 l., FSA 1 priedas –Vietos projekto paraiška – 8 l.) – 24 l.;  

9. Kvietimo Nr. 7 patvirtinimui teiktų dokumentų rinkinys 79 l.;  

10. Ūkininkės Elenos Kairienės kaimo turizmo sodybos „Bražuolėje pas Juozą“ atstovės Almos 

Taučiuvienės prašymas priimti į VVG narius, 1 l.; 

11. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.4 pakeistas finansavimo sąlygų aprašas. – 13 psl.; 

12. Užsienio kelionės tiesiogiai susijusios su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu programa –  

4 l.; 

13. Kvietimo Nr. 8 patvirtinimui teiktų dokumentų rinkinys (Pastaba: 4, 5, 6 priedai pateikti Exel 

formatu interneto svetainėje www.trakuvvg.lt.), 50 l. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                  Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė 

 

 

Posėdžio sekretorė               Gražina Noreikienė 

 


