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2017 m. rugsėjo 25 d., 15.00 val. 

Alytaus rajono savivaldybė (III a. Tarybos posėdžių salė), Pulko g. 21, Alytus 

        Posėdis  vyko Alytaus rajono savivaldybė  

(III a. Tarybos posėdžių salėje), Pulko g. 21, Alytus 

 

Alytaus rajono VVG valdybos nariai (toliau – VVG nariai) apie susirinkimą buvo informuoti el. 

paštu ir telefonu. Informacija apie susirinkimą buvo paskelbta www.alytausrvvg.lt svetainėje. 

        Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas. 

        Susirinkimo sekretorė: Asta Kisielienė. 

        Iš viso VVG valdybos narių yra 12. 

        Susirinkime dalyvauja 7 VVG valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Jolanta Kručkauskaitė, 

Karolis Bunevičius, Giedrė Aldonienė, Rita Sabaitė, Nijolė Dirginčienė, Asta  Kisielienė. 

        Kvorumas yra. 

        

        Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida 

Vrubliauskienė, VVG VPS administratoriai Brigita Montvilaitė ir Martynas  Vaškevičius.  

        Darbotvarkė: 

 

1. Dėl  papildomų atrankos kriterijų pasirinkimo.  

2. Dėl  kvietimų teikti vietos projektų paraiškas  bei  dėl  I (pirmo) kvietimo  vietos projektų 

finansinių sąlygų aprašų. 

3. Dėl darbuotojo. 

4. Dėl teritorinio ir tarptautinio projektų.  

5. Dėl  naujo VVG nario svarstymo. 

6. Einamieji klausimai. 

Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pristatė darbotvarkę ir 

paprašė ją patvirtinti.  

Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai. 

VVG valdybos pirmininkas priminė, kad reikia išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. 

Bendru valdybos sprendimu pirmininkaujančiu pasiūlė Arvydą Balčiūną, sekretore paskirta  Asta 

Kisielienė. 

Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarė vienbalsiai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl  papildomų atrankos kriterijų pasirinkimo.  

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė pristatė, kad 

planuojamas pirmasis kvietimas (toliau - I kvietimas)  pagal „Alytaus rajono ir Birštono 

savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategiją  2015 - 

2020  metams“ (toliau - VPS). Siūloma  I kvietimui  pasirinkti VPS II prioriteto „Viešosios 

infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“.  

Vyko diskusija.  

I  kvietimo vietos projektams taikyti  2 (du) VPS numatytus  II prioriteto „Viešosios 

infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ priemonės „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“ 

atrankos kriterijus vietos projektams  bei  balsavimui pasiūlyta  nustatyti  2 (du) papildomus I  

http://www.alytausrvvg.lt/


kvietimui taikomus atrankos kriterijai  bei  jų patikrinamumą ir  kontroliuojamumą. Papildomi 

atrankos  kriterijai buvo analizuojami ir renkami iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM  

tinklalapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-

programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-

m/9953?tab=1    publikuojamų  „Patvirtintų atrankos kriterijų sąvado“. Kvietimui skirti 136 

426,00 Eur 

Balsavimui I  kvietimui siūloma II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir 

gerinimas“ priemonei „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant 

ją laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“ vietos projektų atrankos kriterijai, 

kurie įrašomi į FSA 2.1. lentelę. 

. 

2.1. 
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projektų 

atrankos 

kriterijus  

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius 

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, 

kaip vietos projekto 

paraiškos vertinimo metu 

bus vertinama atitiktis 

atrankos kriterijui, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus 

turi pateikti pareiškėjas, 

kad būtų teigiamai įvertinta 

atitiktis atrankos kriterijui) 

Kontroliuojamumas 

(Pateikiamas 

paaiškinimas, kaip 

vietos projekto 

įgyvendinimo metu 

bus vertinama 

atitiktis atrankos 

kriterijui, t. y. kokius 

rašytinius įrodymus 

turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas 

patikrų vietoje metu, 

kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra 

visiškai laikomasi 

atrankos kriterijaus)  

I II III IV V 

1. 

Projektas 

įgyvendinamas su 

partneriu. 

30 balų 

 Vertinama pagal paraiškos 

– 4 dalyje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  bei  

prie   vietos projekto  

pridėtus dokumentus 

(pridėta Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis). 

Kontrolės laikotarpiu 

atitiktis tikrinama 

pagal Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  

bei  prie   vietos 

projekto  pridėtus 

dokumentus (pridėtą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį) 

ar pareiškėjas  ir 

partneris  laikosi 

vietos projekto 

paraiškoje, paramos 

sutartyje,  Jungtinės 

veiklos (partnerystės) 

sutartyje ir prie jos 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1


pridėtuose 

dokumentuose 

numatytų ir prisiimtų 

įsipareigojimų. 

2. 

Projektas 

prisideda prie 

tvarios ir darnios 

VVG teritorijos 

plėtros (tausoja 

aplinką, gamtą, 

prisideda prie 

klimato kaitos 

veiksnių 

švelninimo, 

projekte 

suplanuota 

naudoti 

ekologiškas 

medžiagas, 

atsinaujinančius 

energijos šaltinius 

ir pan.). 

20 balų 

  Vertinama pagal 

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto atitiktis 

vietos projektų atrankos 

kriterijams“  pateiktą 

informaciją  bei  prie   

vietos projekto  pridėtus 

dokumentus: 

- Tikrinama bei vertinama 

informacija ar paraiškoje, 

pagrindžiama, kaip 

projektas tausoja aplinką, 

gamtą, prisideda prie 

klimato kaitos veiksnių 

švelninimo, projekte 

suplanuota naudoti 

ekologiškas medžiagas, 

atsinaujinančius energijos 

šaltinius ir pan.). 

- Atitiktis  taip pat 

patikrinama pagal 

numatomas investicijas  

grindžiančius  komercinius 

pasiūlymus. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu  atitiktis 

tikrinama  ar  

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto 

atitiktis vietos 

projektų atrankos 

kriterijams“, 

numatomų 

investicijų 

komerciniai 

pasiūlymai ar kiti 

planuotų investicijų 

pagrindimai, atitinka   
  su viešųjų  pirkimų 

dokumentacija bei 

prie mokėjimo 

prašymų pateiktais 

dokumentais. 

3. 

Projekto poreikis 

suderintas su 

teritorijos, kurioje 

teikiamas 

projektas, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

verslo bei vietos 

valdžios atstovais. 

30 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir (arba) 

remiantis kartu su paraiška 

pateiktais dokumentais:  

- (Nevyriausybinių 

organizacijų pritarimas; 

 – kaimo vietovėje 

(seniūnija) veikiančios 

bendruomenės pritarimas;                                                                                                    

- Verslo pritarimas – 

pritarimas nors vieno 

verslo atstovo, veikiančio 

teikiamo projekto 

vykdymo teritorijoje;                                                                             

- Valdžios pritarimas –  

savivaldybės 

administracijos projekto 

pritarimo projektui  raštas.   

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 



Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

4. 

Projektas 

įgyvendinamas 

seniūnijoje (arba 

seniūnijose) su ne 

mažesniu 

gyventojų 

skaičiumi nei 1000 

gyventojų. 

20 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir remiantis 

kartu su paraiška pateiktais 

dokumentais: 

- Pateikiama seniūnijos 

pažyma dėl gyventojų 

skaičiaus paraiškos teikimo 

metu.  

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 

Viso:  100   

I  kvietimui siūlomos  taikyti šios  papildomos tinkamumo sąlygos vietos projektui įrašant jas  į 

FSA 4.2.6. eilutę : 

4.2.6. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu: 

4.2.6.1. 

Vietos 

projektas 

suderintas su 

savivaldybės, 

kurios 

teritorijoje jis 

planuojamas 

įgyvendinti,  

planais ir vietos  

projekto 

priežiūros ir 

kontrolės 

laikotarpiu bus  

nenumatoma 

atlikti vietos 

projekte 

numatytų 

investicijų iš 

kitų ES fondų 

ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į 

objektą, į kurį 

planuoja 

investuoti 

vietos projekto 

vykdytojas 

(taikoma 

visiems, 

išskyrus 

savivaldybės 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, kuriame 

nurodyta, kad savivaldybė, kurios 

teritorijoje numatoma įgyvendinti 

vietos projektą, nenumato atlikti 

vietos projekte numatytų investicijų 

iš kitų ES fondų ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į objektą, į kurį 

planuoja investuoti vietos projekto 

vykdytojas (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės teikiamiems 

vietos projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami be 

partnerio savivaldybės); 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame patvirtinama, kad 

vietos projektas  nėra gavęs 

persidengiančio 

finansavimo ar papildomų 

investicijų iš kitų ES fondų 

ar Nacionalinio biudžeto 

lėšų ir papildomai  nebuvo 

investuota  į objektą, kuriam 

jau   buvo skirta parama  iš 

VPS lėšų (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami 

be partnerio savivaldybės); 



teikiamiems 

vietos 

projektams ir 

vietos 

projektams, 

kurie teikiami 

be partnerio 

savivaldybės).  

 

 
 

Antrą kvietimą (toliau - II kvietimas) siūloma  organizuoti pagal  VPS  I prioriteto 

„Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“, Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-

6 veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4“   ir be 

jau VPS nustatytų 3 (trijų) atrankos  kriterijų) taikyti 1 ( vieną)  naują papildomą  atrankos 

kriterijų kvietimui.  Papildomas atrankos  kriterijus buvo išrinktas iš Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie ŽUM  tinklalapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-

20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-

m/9953?tab=1    publikuojamų  „Patvirtintų atrankos kriterijų sąvado‘ : 4 atrankos kriterijus 

„Pareiškėjas  iki paramos paraiškos pateikimo VVG teritorijoje veikia ir veiklą vykdo  ne 

trumpiau kaip 1 metus“. Vyko diskusija ir balsavimui pateikta balsuoti VPS  I prioriteto „Kaimo 

ekonominio gyvybingumo didinimas“, Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 

veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4“  ketvirtą  

atrankos kriterijų siūlyti šį: 

4. 

Pareiškėjas  iki 

paramos paraiškos 

pateikimo VVG 

teritorijoje veikia ir 

veiklą vykdo  ne 

trumpiau kaip 1 

metus“ 

20 balų 

Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos 

kriterijams“ 

pareiškėjo 

nurodyta 

informacija ir   

VĮ Registrų centro  
duomenis,  
juridinių asmenų 
registro 
registravimo 
pažymėjimo 
duomenis;  
Pagal pateiktus  
veiklą įrodančius 
dokumentus 

(pvz. protokolus, 

veiklos ataskaitas, 

buhalterinius 

dokumentus. ir 

pan.). 

Atitiktis tikrinama 

tik paraiškos 

 Netaikoma 

 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1


teikimo metu. 

 

Trečiam kvietimui (toliau - III kvietimas) renkamasi VPS II prioriteto „Viešosios 

infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“  LEADER-19.2-7  veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2“.  

Vyko diskusija  ir  VVG valdybos nariai pasiūlė, kad būtų tikslinga III kvietimui  naudoti  

tuos pačius vietos projektų atrankos kriterijus, kokie  siūlomi ir 1 kvietimui.   

Trečiam kvietimui  siūlomi tvirtinti  šie vietos projektų atrankos kriterijai, kurie įrašomi į 

III kvietimo FSA 2.1. lentelę. 

 

2.1. 
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projektų 

atrankos 

kriterijus  

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius 

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, 

kaip vietos projekto 

paraiškos vertinimo metu 

bus vertinama atitiktis 

atrankos kriterijui, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus 

turi pateikti pareiškėjas, 

kad būtų teigiamai įvertinta 

atitiktis atrankos kriterijui) 

Kontroliuojamumas 

(Pateikiamas 

paaiškinimas, kaip 

vietos projekto 

įgyvendinimo metu 

bus vertinama 

atitiktis atrankos 

kriterijui, t. y. kokius 

rašytinius įrodymus 

turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas 

patikrų vietoje metu, 

kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra 

visiškai laikomasi 

atrankos kriterijaus)  

I II III IV V 

1. 

Projektas 

įgyvendinamas su 

partneriu. 

30 balų 

 Vertinama pagal paraiškos 

– 4 dalyje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  bei  

prie   vietos projekto  

pridėtus dokumentus 

(pridėta Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis). 

Kontrolės laikotarpiu 

atitiktis tikrinama 

pagal Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  

bei  prie   vietos 

projekto  pridėtus 

dokumentus (pridėtą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį) 

ar pareiškėjas  ir 

partneris  laikosi 

vietos projekto 

paraiškoje, paramos 

sutartyje,  Jungtinės 

veiklos (partnerystės) 

sutartyje ir prie jos 



pridėtuose 

dokumentuose 

numatytų ir prisiimtų 

įsipareigojimų. 

2. 

Projektas 

prisideda prie 

tvarios ir darnios 

VVG teritorijos 

plėtros (tausoja 

aplinką, gamtą, 

prisideda prie 

klimato kaitos 

veiksnių 

švelninimo, 

projekte 

suplanuota 

naudoti 

ekologiškas 

medžiagas, 

atsinaujinančius 

energijos šaltinius 

ir pan.). 

20 balų 

  Vertinama pagal 

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto atitiktis 

vietos projektų atrankos 

kriterijams“  pateiktą 

informaciją  bei  prie   

vietos projekto  pridėtus 

dokumentus: 

- Tikrinama bei vertinama 

informacija ar paraiškoje, 

pagrindžiama, kaip 

projektas tausoja aplinką, 

gamtą, prisideda prie 

klimato kaitos veiksnių 

švelninimo, projekte 

suplanuota naudoti 

ekologiškas medžiagas, 

atsinaujinančius energijos 

šaltinius ir pan.). 

- Atitiktis  taip pat 

patikrinama pagal 

numatomas investicijas  

grindžiančius  komercinius 

pasiūlymus. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu  atitiktis 

tikrinama  ar  

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto 

atitiktis vietos 

projektų atrankos 

kriterijams“, 

numatomų 

investicijų 

komerciniai 

pasiūlymai ar kiti 

planuotų investicijų 

pagrindimai, atitinka   
  su viešųjų  pirkimų 

dokumentacija bei 

prie mokėjimo 

prašymų pateiktais 

dokumentais. 

3. 

Projekto poreikis 

suderintas su 

teritorijos, kurioje 

teikiamas 

projektas, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

verslo bei vietos 

valdžios atstovais. 

30 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir (arba) 

remiantis kartu su paraiška 

pateiktais dokumentais:  

- (Nevyriausybinių 

organizacijų pritarimas; 

 – kaimo vietovėje 

(seniūnija) veikiančios 

bendruomenės pritarimas;                                                                                                    

- Verslo pritarimas – 

pritarimas nors vieno 

verslo atstovo, veikiančio 

teikiamo projekto 

vykdymo teritorijoje;                                                                             

- Valdžios pritarimas –  

savivaldybės 

administracijos projekto 

pritarimo projektui  raštas.   

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 



Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

4. 

Projektas 

įgyvendinamas 

seniūnijoje (arba 

seniūnijose) su ne 

mažesniu 

gyventojų 

skaičiumi nei 1000 

gyventojų. 

20 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir remiantis 

kartu su paraiška pateiktais 

dokumentais: 

- Pateikiama seniūnijos 

pažyma dėl gyventojų 

skaičiaus paraiškos teikimo 

metu.  

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 

Viso:  100   

III kvietimui VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  LEADER-19.2-7  veiklos sritį  

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2“ siūloma  

taikyti  šią papildomą tinkamumo sąlygą vietos projektui, įrašant į FSA 4.2.6.1. eilutę: 
 

4.2.6. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu: 

4.2.6.1. 

Vietos projektas 

suderintas su 

savivaldybės, kurios 

teritorijoje jis 

planuojamas 

įgyvendinti,  planais ir 

vietos  projekto 

priežiūros ir kontrolės 

laikotarpiu bus  

nenumatoma atlikti 

vietos projekte numatytų 

investicijų iš kitų ES 

fondų ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į objektą, į 

kurį planuoja investuoti 

vietos projekto 

vykdytojas (taikoma 

visiems, išskyrus 

savivaldybės 

teikiamiems vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie 

teikiami be partnerio 

savivaldybės).  

 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame nurodyta, kad 

savivaldybė, kurios 

teritorijoje numatoma 

įgyvendinti vietos projektą, 

nenumato atlikti vietos 

projekte numatytų investicijų 

iš kitų ES fondų ar 

Nacionalinio biudžeto lėšų į 

objektą, į kurį planuoja 

investuoti vietos projekto 

vykdytojas (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės 

teikiamiems vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami be 

partnerio savivaldybės); 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame patvirtinama, 

kad vietos projektas  nėra 

gavęs persidengiančio 

finansavimo ar 

papildomų investicijų iš 

kitų ES fondų ar 

Nacionalinio biudžeto 

lėšų ir papildomai  

nebuvo investuota  į 

objektą, kuriam jau   

buvo skirta parama  iš 

VPS lėšų (taikoma 

visiems, išskyrus 

savivaldybės vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie 

teikiami be partnerio 

savivaldybės); 

Visi  pasiūlymai pateikti  balsavimui. 

 



 

1. NUTARTA. Dėl  papildomų atrankos kriterijų pasirinkimo.  

 

1 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

7 balsai „už“ (vienbalsiai): 

I  kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pasirinkti VPS  II prioriteto „Viešosios 

infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“ ir 

taikyti šiuos vietos projektų atrankos kriterijus, įrašant į FSA 2.1. lentelę: 

. 

2.1. 
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projektų 

atrankos 

kriterijus  

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius 

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, 

kaip vietos projekto 

paraiškos vertinimo metu 

bus vertinama atitiktis 

atrankos kriterijui, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus 

turi pateikti pareiškėjas, 

kad būtų teigiamai įvertinta 

atitiktis atrankos kriterijui) 

Kontroliuojamumas 

(Pateikiamas 

paaiškinimas, kaip 

vietos projekto 

įgyvendinimo metu 

bus vertinama 

atitiktis atrankos 

kriterijui, t. y. kokius 

rašytinius įrodymus 

turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas 

patikrų vietoje metu, 

kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra 

visiškai laikomasi 

atrankos kriterijaus)  

I II III IV V 

1. 

Projektas 

įgyvendinamas su 

partneriu. 

30 balų 

 Vertinama pagal paraiškos 

– 4 dalyje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  bei  

prie   vietos projekto  

pridėtus dokumentus 

(pridėta Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis). 

Kontrolės laikotarpiu 

atitiktis tikrinama 

pagal Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  

bei  prie   vietos 

projekto  pridėtus 

dokumentus (pridėtą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį) 

ar pareiškėjas  ir 

partneris  laikosi 

vietos projekto 

paraiškoje, paramos 

sutartyje,  Jungtinės 

veiklos (partnerystės) 

sutartyje ir prie jos 

pridėtuose 



dokumentuose 

numatytų ir prisiimtų 

įsipareigojimų. 

2. 

Projektas 

prisideda prie 

tvarios ir darnios 

VVG teritorijos 

plėtros (tausoja 

aplinką, gamtą, 

prisideda prie 

klimato kaitos 

veiksnių 

švelninimo, 

projekte 

suplanuota 

naudoti 

ekologiškas 

medžiagas, 

atsinaujinančius 

energijos šaltinius 

ir pan.). 

20 balų 

  Vertinama pagal 

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto atitiktis 

vietos projektų atrankos 

kriterijams“  pateiktą 

informaciją  bei  prie   

vietos projekto  pridėtus 

dokumentus: 

- Tikrinama bei vertinama 

informacija ar paraiškoje, 

pagrindžiama, kaip 

projektas tausoja aplinką, 

gamtą, prisideda prie 

klimato kaitos veiksnių 

švelninimo, projekte 

suplanuota naudoti 

ekologiškas medžiagas, 

atsinaujinančius energijos 

šaltinius ir pan.). 

- Atitiktis  taip pat 

patikrinama pagal 

numatomas investicijas  

grindžiančius  komercinius 

pasiūlymus. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu  atitiktis 

tikrinama  ar  

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto 

atitiktis vietos 

projektų atrankos 

kriterijams“, 

numatomų 

investicijų 

komerciniai 

pasiūlymai ar kiti 

planuotų investicijų 

pagrindimai, atitinka   
  su viešųjų  pirkimų 

dokumentacija bei 

prie mokėjimo 

prašymų pateiktais 

dokumentais. 

3. 

Projekto poreikis 

suderintas su 

teritorijos, kurioje 

teikiamas 

projektas, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

verslo bei vietos 

valdžios atstovais. 

30 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir (arba) 

remiantis kartu su paraiška 

pateiktais dokumentais:  

- (Nevyriausybinių 

organizacijų pritarimas; 

 – kaimo vietovėje 

(seniūnija) veikiančios 

bendruomenės pritarimas;                                                                                                    

- Verslo pritarimas – 

pritarimas nors vieno 

verslo atstovo, veikiančio 

teikiamo projekto 

vykdymo teritorijoje;                                                                             

- Valdžios pritarimas –  

savivaldybės 

administracijos projekto 

pritarimo projektui  raštas.   

Atitiktis tikrinama tik 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 



paraiškos teikimo metu. 

4. 

Projektas 

įgyvendinamas 

seniūnijoje (arba 

seniūnijose) su ne 

mažesniu 

gyventojų 

skaičiumi nei 1000 

gyventojų. 

20 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir remiantis 

kartu su paraiška pateiktais 

dokumentais: 

- Pateikiama seniūnijos 

pažyma dėl gyventojų 

skaičiaus paraiškos teikimo 

metu.  

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 

Viso:  100   

 

2 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu 

7 balsai „už“ (vienbalsiai): 

I kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pasirinkti II prioriteto „Viešosios infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas“ Priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, 

pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“ taikyti šią   papildomą 

tinkamumo sąlygą vietos projektui įrašant ją į FSA 4.2.6. eilutę: 

4.2.6. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu: 

4.2.6.1. 

Vietos 

projektas 

suderintas su 

savivaldybės, 

kurios 

teritorijoje jis 

planuojamas 

įgyvendinti,  

planais ir vietos  

projekto 

priežiūros ir 

kontrolės 

laikotarpiu bus  

nenumatoma 

atlikti vietos 

projekte 

numatytų 

investicijų iš 

kitų ES fondų 

ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į 

objektą, į kurį 

planuoja 

investuoti 

vietos projekto 

vykdytojas 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, kuriame 

nurodyta, kad savivaldybė, kurios 

teritorijoje numatoma įgyvendinti 

vietos projektą, nenumato atlikti 

vietos projekte numatytų investicijų 

iš kitų ES fondų ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į objektą, į kurį 

planuoja investuoti vietos projekto 

vykdytojas (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės teikiamiems 

vietos projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami be 

partnerio savivaldybės); 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame patvirtinama, kad 

vietos projektas  nėra gavęs 

persidengiančio 

finansavimo ar papildomų 

investicijų iš kitų ES fondų 

ar Nacionalinio biudžeto 

lėšų ir papildomai  nebuvo 

investuota  į objektą, kuriam 

jau   buvo skirta parama  iš 

VPS lėšų (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami 

be partnerio savivaldybės); 



(taikoma 

visiems, 

išskyrus 

savivaldybės 

teikiamiems 

vietos 

projektams ir 

vietos 

projektams, 

kurie teikiami 

be partnerio 

savivaldybės).  

 

 

3 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu 

7 balsai ‚už“ (vienbalsiai): 

 

II kvietimui teikti vietos projektų paraiškas   pasirinkti VPS  I prioriteto „Kaimo ekonominio 

gyvybingumo didinimas“, Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos sritį  

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4“   ir be jau VPS 

nustatytų 3 (trijų) atrankos  kriterijų) taikyti  dar  vieną, t.y.,  ketvirtą atrankos kriterijų ir įrašyti jį 

Į FSA lentelės 2.1. eilutę. 

4. 

Pareiškėjas  iki 

paramos paraiškos 

pateikimo VVG 

teritorijoje veikia ir 

veiklą vykdo  ne 

trumpiau kaip 1 

metus“ 

20 balų 

Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos 

kriterijams“ 

pareiškėjo 

nurodyta 

informacija ir   

VĮ Registrų centro  
duomenis,  
juridinių asmenų 
registro 
registravimo 
pažymėjimo 
duomenis;  
Pagal pateiktus  
veiklą įrodančius 
dokumentus 

(pvz. protokolus, 

veiklos ataskaitas, 

buhalterinius 

dokumentus. ir 

pan.). 

Atitiktis tikrinama 

tik paraiškos 

teikimo metu. 

 Netaikoma 

 



4 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

 

7 balsai „už“ (vienbalsiai): 

III kvietimui teikti vietos projektų paraiškas  pasirinkti VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas“ Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  

LEADER-19.2-7  veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

LEADER-19.2-7.2“  ir taikyti šiuos atrankos kriterijus ir įrašant  juos į FSA 2.1. lentelę. 

2.1. 
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projektų 

atrankos 

kriterijus  

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius 

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, 

kaip vietos projekto 

paraiškos vertinimo metu 

bus vertinama atitiktis 

atrankos kriterijui, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus 

turi pateikti pareiškėjas, 

kad būtų teigiamai įvertinta 

atitiktis atrankos kriterijui) 

Kontroliuojamumas 

(Pateikiamas 

paaiškinimas, kaip 

vietos projekto 

įgyvendinimo metu 

bus vertinama 

atitiktis atrankos 

kriterijui, t. y. kokius 

rašytinius įrodymus 

turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas 

patikrų vietoje metu, 

kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra 

visiškai laikomasi 

atrankos kriterijaus)  

I II III IV V 

1. 

Projektas 

įgyvendinamas su 

partneriu. 

30 balų 

 Vertinama pagal paraiškos 

– 4 dalyje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  bei  

prie   vietos projekto  

pridėtus dokumentus 

(pridėta Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis). 

Kontrolės laikotarpiu 

atitiktis tikrinama 

pagal Paraiškos – 4 

dalyje „Vietos 

projekto atitiktis 

vietos projektų 

atrankos kriterijams“  

pateiktą informaciją  

bei  prie   vietos 

projekto  pridėtus 

dokumentus (pridėtą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį) 

ar pareiškėjas  ir 

partneris  laikosi 

vietos projekto 

paraiškoje, paramos 

sutartyje,  Jungtinės 

veiklos (partnerystės) 

sutartyje ir prie jos 

pridėtuose 

dokumentuose 

numatytų ir prisiimtų 

įsipareigojimų. 



2. 

Projektas 

prisideda prie 

tvarios ir darnios 

VVG teritorijos 

plėtros (tausoja 

aplinką, gamtą, 

prisideda prie 

klimato kaitos 

veiksnių 

švelninimo, 

projekte 

suplanuota 

naudoti 

ekologiškas 

medžiagas, 

atsinaujinančius 

energijos šaltinius 

ir pan.). 

20 balų 

  Vertinama pagal 

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto atitiktis 

vietos projektų atrankos 

kriterijams“  pateiktą 

informaciją  bei  prie   

vietos projekto  pridėtus 

dokumentus: 

- Tikrinama bei vertinama 

informacija ar paraiškoje, 

pagrindžiama, kaip 

projektas tausoja aplinką, 

gamtą, prisideda prie 

klimato kaitos veiksnių 

švelninimo, projekte 

suplanuota naudoti 

ekologiškas medžiagas, 

atsinaujinančius energijos 

šaltinius ir pan.). 

- Atitiktis  taip pat 

patikrinama pagal 

numatomas investicijas  

grindžiančius  komercinius 

pasiūlymus. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu  atitiktis 

tikrinama  ar  

paraiškos – 4 dalyje 

„Vietos projekto 

atitiktis vietos 

projektų atrankos 

kriterijams“, 

numatomų 

investicijų 

komerciniai 

pasiūlymai ar kiti 

planuotų investicijų 

pagrindimai, atitinka   
  su viešųjų  pirkimų 

dokumentacija bei 

prie mokėjimo 

prašymų pateiktais 

dokumentais. 

3. 

Projekto poreikis 

suderintas su 

teritorijos, kurioje 

teikiamas 

projektas, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

verslo bei vietos 

valdžios atstovais. 

30 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir (arba) 

remiantis kartu su paraiška 

pateiktais dokumentais:  

- (Nevyriausybinių 

organizacijų pritarimas; 

 – kaimo vietovėje 

(seniūnija) veikiančios 

bendruomenės pritarimas;                                                                                                    

- Verslo pritarimas – 

pritarimas nors vieno 

verslo atstovo, veikiančio 

teikiamo projekto 

vykdymo teritorijoje;                                                                             

- Valdžios pritarimas –  

savivaldybės 

administracijos projekto 

pritarimo projektui  raštas.   

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 

metu. 

4. 
Projektas 

įgyvendinamas 
20 balų 

Vertinama pagal vietos 

projekto paraiškos 4 

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo 



seniūnijoje (arba 

seniūnijose) su ne 

mažesniu 

gyventojų 

skaičiumi nei 1000 

gyventojų. 

lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų 

atrankos kriterijams“ 

pagrindimą ir remiantis 

kartu su paraiška pateiktais 

dokumentais: 

- Pateikiama seniūnijos 

pažyma dėl gyventojų 

skaičiaus paraiškos teikimo 

metu.  

Atitiktis tikrinama tik 

paraiškos teikimo metu. 

metu. 

Viso:  100   

 

5 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

7 balsai ‚už“ (vienbalsiai): 
 

III kvietimui teikti vietos projektų paraiškas  pagal VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros 

kūrimas ir gerinimas“ Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  

LEADER-19.2-7  veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

LEADER-19.2-7.2“  taikyti   šias papildomas tinkamumo sąlygos vietos projektui ir įrašyti jas  į 

FSA 4.2.6.1. eilutę: 
 

4.2.6. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu: 

4.2.6.1. 

Vietos projektas 

suderintas su 

savivaldybės, kurios 

teritorijoje jis 

planuojamas 

įgyvendinti,  planais ir 

vietos  projekto 

priežiūros ir kontrolės 

laikotarpiu bus  

nenumatoma atlikti 

vietos projekte numatytų 

investicijų iš kitų ES 

fondų ar Nacionalinio 

biudžeto lėšų į objektą, į 

kurį planuoja investuoti 

vietos projekto 

vykdytojas (taikoma 

visiems, išskyrus 

savivaldybės 

teikiamiems vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie 

teikiami be partnerio 

savivaldybės).  

 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame nurodyta, kad 

savivaldybė, kurios 

teritorijoje numatoma 

įgyvendinti vietos projektą, 

nenumato atlikti vietos 

projekte numatytų investicijų 

iš kitų ES fondų ar 

Nacionalinio biudžeto lėšų į 

objektą, į kurį planuoja 

investuoti vietos projekto 

vykdytojas (taikoma visiems, 

išskyrus savivaldybės 

teikiamiems vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie teikiami be 

partnerio savivaldybės); 

Pateikiamas savivaldybės 

administracijos raštas, 

kuriame patvirtinama, 

kad vietos projektas  nėra 

gavęs persidengiančio 

finansavimo ar 

papildomų investicijų iš 

kitų ES fondų ar 

Nacionalinio biudžeto 

lėšų ir papildomai  

nebuvo investuota  į 

objektą, kuriam jau   

buvo skirta parama  iš 

VPS lėšų (taikoma 

visiems, išskyrus 

savivaldybės vietos 

projektams ir vietos 

projektams, kurie 

teikiami be partnerio 

savivaldybės); 

 



2. SVARSTYTA. Dėl  kvietimų teikti vietos projektų paraiškas  bei  dėl  I (pirmo) 

kvietimo  vietos projektų finansinių sąlygų aprašų. 

 VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 

įsigaliojo Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių nauja redakcija, kuri buvo  patvirtinta 2017 m. rugpjūčio  30 d. LR 

žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-559 (TAR, 2017, Nr. 2017-13928) (toliau –Taisyklės) ir 

taisyklės  taikomos vietos projektams, pateiktiems pagal kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, 

paskelbtus po 2017 m. rugsėjo 1 d.  Parengtas  Finansavimo sąlygų aprašas I kvietimui 

pateikiamas VVG valdybos nariams.  

 Pagal Taisyklių 48 - 58 punktus kvietimą  teikti vietos projektus  galima  skelbti tik tada, 

kai su  Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM (toliau - Agentūra) suderinamas  kvietimo 

turinys ir vietos projekto finansinis sąlygų aprašas (toliau - FSA).. FSA derinimas  gali užtrukti iki 

30 darbo dienų. VVG valdybos nariai taip pat  informuojami, kad   pagal Taisyklių  62.5.6. punktą 

vieno kvietimo metu galima skirti  ne daugiau kaip iki 70 proc. VPS priemonei  arba veiklos 

sričiai skirto biudžeto. Siūloma balsavimui: 

I  kvietimui pasirinkti    II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ 

priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją 

laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“.Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. punktu 

iš priemonės I kvietimui   paskirti  136 426,00 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė  1 mėn. 

II kvietimui   pasirinkti   VPS  I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“, 

Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4“.   Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. punktu iš 

priemonės I kvietimui  skirti 494 400,00 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė 1 mėn. 

III kvietimui pasirinkti  VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ 

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  LEADER-19.2-7  

veiklos sričiai  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-

7.2“ taikomi vietos projektų atrankos kriterijai. Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. punktu iš 

priemonės II kvietimui   paskirti  133 421,34 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė  1 mėn.   

 

NUTARTA. Dėl  kvietimų teikti vietos projektų paraiškas  bei  dėl  I (pirmo) kvietimo 

 vietos projektų finansinių sąlygų aprašų. 

7 balsai „už“  

- I  kvietimui pasirinkti    II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ 

priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją 

laisvalaikiui, sveikatingumui LEADER – 19.2-SAVA-6“.Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. punktu 

iš priemonės I kvietimui   paskirti  136 426,00 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė  1 mėn.  

- II kvietimui   pasirinkti   VPS  I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo 

didinimas“, Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos sritį  „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4“.   Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. 

punktu iš priemonės I kvietimui  skirti 494 400,00 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė 1 mėn. 

- III kvietimui pasirinkti  VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir 

gerinimas“ Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  LEADER-

19.2-7  veiklos sričiai  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-

19.2-7.2“ taikomi vietos projektų atrankos kriterijai. Vadovaujantis Taisyklių  62.5.6. punktu iš 

priemonės II kvietimui   paskirti  133 421,34 tūkst. Eur.  Kvietimo trukmė  1 mėn.   

 

3. SVARSTYTA. Dėl darbuotojo. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė informavo, kad  

VVG administracija yra gavusi Neringos Andriuškevičiūtės prašymą dirbti viešųjų ryšių 

specialiste (prašymas su pridedamais dokumentais pridedamas) darbo vietai 0,5 etatu užimti. 



Pretendentė  turi aukštąjį išsilavinimą, moka anglų kalbą ir turi žinių  „Leader“ srityje, t. y. 

atitinka VPS ir Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų  2015 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro  įsakymu  Nr.3D-343 (toliau – VPS atrankos taisyklės) 15.2.4. punkte numatytus 

reikalavimus  viešųjų ryšių specialistui. Po to kai buvo išklausyta pretendentės prisistatymas.  Taip 

pat VVG valdybos nariai informuoti, kad atlyginimas viešųjų ryšių  darbuotojui gali būti mokamas 

taip kaip nustatyta Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių (redakcija 2017 07 10 įsakymu Nr.3D-457 (nuo 2017 07 12). 

(TAR, 2017, Nr. 2017-11882) 14 lentelės, 2.1.1. eilutėje. Siūloma  darbo sutartį sudaryti 2017 m. 

rugsėjo 25 d., o pradėti dirbti nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.  VVG valdybos nariai pakviesti balsuoti.  

NUTARTA. Dėl darbuotojo. 

 7 balsai „už“ Neringą Andriuškevičiūtę nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. (darbo sutartį sudaryti 

2017 m. rugsėjo 25 d.) priimti dirbti Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialiste,  0,5 etatu.     

Algą apskaičiuoti ir mokėti  taip kaip nustatyta Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (redakcija 2017 07 10 

įsakymu Nr.3D-457 (nuo 2017 07 12). (TAR, 2017, Nr. 2017-11882) 14 lentelės, 2.1.1. eilutėje.  
 

 

4. SVARSTYTA. Dėl teritorinio ir tarptautinio projektų.  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė, kad laukia 

įgyvendinti teritorinis ir tarptautinis projektai. Planuojama, kad  šie projektai  bus susiję su 

jaunimu, teritorijos turizmo vystymu  bei inovacijų paieška ir jų diegimu. Šiam klausimui nebuvo 

prašoma  balsuoti. Tai informacinio pobūdžio trumpas pristatymas. 

 

5. Dėl  naujo VVG nario svarstymo. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė perskaitė Genių 

kaimo bendruomenės, atstovaujamos Irenos Karalukienės, prašymą įstoti į VVG narius 

(pridedama). Ir paprašė balsuoti, nes VVG yra atvira visiems  norintiems  bei priminė, kad  VVG 

nariai yra priimami VVG visuotiniame narių susirinkime, tad  VVG valdybos narių paprašė 

balsuoti, kad Genių kaimo bendruomenės prašymui būtų pritarta ir jis būtų teikiamas svarstyti 

VVG visuotiniam narių susirinkimui.  

NUTARTA. 

7 balsai „už“  pritarti Genių kaimo bendruomenės prašymui  ir teikti   svarstyti VVG 

visuotiniam narių susirinkimui.  
 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė: 

1. 2017 m. rugsėjo 27 d. į Alytaus rajono VVG teritoriją  atvyksta  Vokietijos 

delegaciją. Tai yra atsakomasis Vokietijos žemės ūkio ministerijos, VVG, ŽVVG ir kitų institucijų 

dirbančių  au jaunimu ar kuruojančių  jaunimą, vizitas. Tikslas -  aplankyti ir pažiūrėti, kaip 

Lietuvoje vykdomi projektai, išanalizuoti jaunimo verslumo ypatumus  bei tai yra  galimybė 

užmegzti bendradarbiavimo ryšius. VVG valdybos nariai yra kviečiami dalyvauti susitikime su 

Vokietijos delegacija. 

2. 2017  m. pabaigoje planuojamas visuotinis rinkiminis narių susirinkimas, kurio metu 

bus perrinkta VVG valdyba, nes baigiasi kadencija.  

3. VVG šiuo metu  rengia  „Metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 

aprašą 2018 m.“ (pridedama), kuris iki spalio 1 d. turi  būti teikiamas Nacionalinei mokėjimo 

Agentūrai prie ŽUM vertinti. Valdybos prašoma pritarti teikti  planą Agentūrai vertinti.  

 

NUTARTA. Einamieji klausimai. 



1 ir 2 einamaisiais  klausimais  nutarimo nebuvo priimta.  

  3  einamasis klausimas:   

              7  balsai  „už“   teikti „Metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą 

2018 m.“ Nacionalinei mokėjimo Agentūrai prie ŽUM vertinti. 
 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                             Arvydas Balčiūnas 

 

Posėdžio  sekretore                                                                                                      Asta Kisielienė 




