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DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS RAŠYTINIO PROCESO BŪDU 

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu 

Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 

d. Nr. 3D-288 redakcija) ir vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko 2020 m. 

balandžio 27 d. įsakymo Nr. PV-2 „Dėl posėdžių organizavimo karantino laikotarpiu“ 

informuojame, kad organizuojamas vietos projektų paraiškų tvirtinimas taikant rašytinę 

procedūrą (rašytinio proceso būdu). 

Siunčiame visus reikiamus dokumentus. Prašome per 5 darbo dienas įvertinti vietos 

projekto vertinimo medžiagą ir pateikti savo balsavimo rezultatus (pateikiami užpildyti ir 

pasirašyti dokumentai: 1) vietos projekto atrankos komiteto narių balsavimo raštu dėl vietos 

projekto paraiškų anketa; 2) vietos projekto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracija). Balsavimo rezultatus prašome atsiųsti el. paštu andzelika.b@radviliskiovvg.lt . Nesant 

galimybei atsiųsti el. paštu, prašome susisiekti tel. 8 679 90 648 . Jei turite klausimų/pastabų, 

prašome siųsti el. paštu andzelika.b@radviliskiovvg.lt  arba klausti telefonu 8 679 90 648 . 

PRIDEDAMA: 

1. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas 

Nr. PV-2 „Dėl posėdžio organizavimo karantino laikotarpiu“, 1 lapas; 

2. Vietos projektų paraiškų Kvietimo Nr. 14 vertinimo rezultatų suvestinė, 4 lapai; 

3. Vietos projektų paraiškų Kvietimo Nr. 15 vertinimo rezultatų suvestinė, 4 lapai 

4. Vietos projekto paraiškų vertinimo ataskaitos Kvietimo Nr. 14, 4 lapai; 

5. Vietos projekto paraiškų vertinimo ataskaitos Kvietimo Nr. 15, 11 lapų 

6. Vietos projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projekto paraiškos 

anketa, 2 lapai; 

7. Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracija, 1 lapas; 

8. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, 10 lapų. 
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