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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KARTŲ GIJA“ – BENDRYSTĖS NAMAI
KARDOKUOSE“
2021 m. balandžio d. Nr. TS
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kazlų
Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 15.3.3 punktu, atsižvelgdama į Sūduvos vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų
telkimas 2014–2020 metais“ prioriteto „Socialinių ir kitų paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ priemone „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5, atsižvelgdama į VVG valdymo organo Sūduvos vietos veiklos grupės
valdybos 2021 m. kovo 31 d. protokolu Nr. 2 patvirtintą Kaimo vietovių kvietimą teikti vietos
projektus Nr. 11 ir Kardokų gamtos mokyklos 2021-02-08 raštą Nr. GD-661 Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kardokų gamtos mokyklos rengiamam projektui „Kartų gija“ – Bendrystės namai
Kardokuose“.
2. Užtikrinti ne didesnį kaip 2 000,00 eurų finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis, jeigu
pagal pateiktą paraišką bus skirta finansinė parama.
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su projekto
įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KARTŲ GIJA“ – BENDRYSTĖS NAMAI KARDOKUOSE“
2021-04-08
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m.
rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo reglamentuojama vietos projektų
teikimo, vertinimo, tvirtinimo, jų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės tvarka. 2021-02-25 sprendimu
Nr. TS-47 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei
fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 15.3.3 punktas, kuriuo
reglamentuojamas projektų kofinansavimas dalyvaujant ES paramos fondų projektuose (iki 30 proc.
bendros projekto vertės, esant Savivaldybės tarybos pritarimui).
Teikiamo sprendimo projekto tikslas: pateiktos Kardokų gamtos mokyklos projekto paraiškos
dalies finansavimas.
Laukiami rezultatai: Kardokų gamtos mokyklos teikiamo projekto tikslas – skatinti skirtingų
kartų asmenų bendravimą ir bendradarbiavimą savo ir kaimyninėse bendruomenėse, plėsti socialinių
paslaugų įvairovę, siekiant paslaugas labiau priartinti prie atokiausiuose Sūduvos VVG vietovėse
gyvenančių socialiai pažeidžiamų asmenų ir tuo tikslu sustiprinti materialinę bazę. Projekto metu
ketinama įsigyti pilnai sukomplektuotus kilnojamuosius 4 modulinius įrenginius (intelektinius
centrus, kurie projekto vykdymo eigoje bus naudojami kartų bendradarbiavimo vystymui), parengti
skirtingų kartų asmenims bendradarbiavimui skirtas 4 edukacines programas, pritaikytas rengti
veiklas moduliniuose įrenginiuose, parengti bendruomeninio verslo paslaugų paketą ir vykdyti
paslaugas – ūkinę veiklą, o iš veiklos gautą pelną investuoti į veiklas, skirtas bendruomenės
poreikiams ir skirtingų kartų bendradarbiavimui vystyti visoje VVG teritorijoje. Projekto metu bus
sukurtos trys darbo vietos (intelektinių centrų veiklų koordinatorius, intelektinių centrų ūkio reikalų
prižiūrėtojas ir edukatorius).
Biudžeto lėšų poreikis: Bendra projekto vertė 90 000,00 Eur, Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos
sudarytų 2 000,00 Eur visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Nereikės.
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