
  KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. liepos 13 d. VA-18/03 

Kupiškis 

 

Vadovaujantis Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (patvirtintu 2015 m. 

rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. VA-15/02), 15 punkto nuostatomis,  buvo organizuotas rašytinis valdybos 

posėdis.  

Posėdžio medžiaga išsiųsta el. paštu: 

 1. Kupiškio rajono savivaldybės atstovai: M. Mališauskas, el.p. marius.malisauskas@kupiskis.lt; I. 

Bernatavičienė, el.p. i-b@inbox.lt; I. Meskauskienė, el.p. meskauskiene.irena@gmail.com. 

2. Verslo atstovai: L. Raudonytė, el.p.pienoputa@gmail.com; S. Bubinas, el.p. 

sauliusb70@gmail.com; V. Bernotas, el.p. salamiestisbendruomene@gmail.com. 

3. Pilietinės visuomenės atstovai: B. Kaminskas, el.p. bkaminskas@gmail.com; R. Makelis, el.p. 

robertas.makelis@gmail.com; L. Čiuliepienė, el.p. antasavosbendruomene@gmail.com; L. Juknevičienė, 

el.p. palevenys@gmail.com; V. Bloškis, el.p. vidasin@hotmail.com. 

 

Rašytinis posėdis organizuotas liepos mėn. 10 -13 d. Protokolas parengtas š.m.  liepos 13 d.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašų ir priedų  tikslinimo ir patvirtinimo 

(patvirtintos valdybos 2018-01-30 sprendimu Nr. VA-18/01). 

 

 Valdybos nariai per 3 (tris) darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos,  t.y. iki liepos  13 d. 15 val.  

savo pritarimą/nepritarimą pateikia raštu pagal darbotvarkės klausimus. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 3 finansavimo sąlygų aprašų ir priedų  tikslinimo ir 

patvirtinimo. Techniniai keitimai atliekami finansavimo sąlygų aprašams ir priedams: priemonės 

„Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas “ veiklos sritims „Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 ir 

priedui Nr. 1 (paraiškos forma) bei ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2. ir priedui Nr.1 (paraiškos forma). Keitimai 

atliekami aktualioje aprašo formoje. 

Nurodomi atliekami tikslinimai (taikoma abiejų veiklos sričių finansavimo sąlygų aprašams, atsisžvelgiant į 

numeraciją), valdybos nariams aprašai ir priedai  pateikti sekimo režimu: 

1. Tisklinama  aprašo forma, pagal aktualią redakciją. 

2. Papildoma 1.5.p. (keitėsi numeracija) 6B tiksline sritimi. 

3. Papildoma 1.11, 1.12, 3.2.1.-.3.2.3., 4.2.6.6. -4.2.6.8. p. 6B ir 1C tiksline sritimis. 

4. Tikslinamos  2 (vietos projektų atrankos kriterijai), 4.1 (vietos projektų tinkamumo vertinimo tvarka) 

dalys taisyklių punktais pagal aktualią redakciją. 

5. Tikslinama 2.1. dalies atrankos kriterijų 1, 5.1., 5.2 patikrinamumas (jei taikoma). 

6. Tikslinamas 4.2.8. punktas išdėstant aktualia redakcija. 

7. Finansavimo sąlygų aprašo punktai papildomi (jei taikoma). Finansavimo sąlygų apraše yra numatyta 

galimybė pareiškėjui pasirinkti kokias projekto veiklas gali įgyvendinti (įsigyti ilgalaikį turtą, organizuoti 

mokymus ar organizuoti veiklas įvairioms socialinėms grupėms). Nuo to priklauso kokia bus paramos 

lyginamoji dalis bei didžiausia galima paramos suma. 

1 veiklos srities paraiškos (piedas 1) tikslinimai: 

       1. Tikslinama 2.4 ir 2.6 paraiškos dalys patikslinanat Taisyklių papunktį (27.5 p.) 
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       2. Papildoma paraiškos 2.5 dalis informacija (remiama veikla/tikslinė sritis). Pareiškėjai patikslins 

paraiškas nurodydami kokiai remiamai veiklai pagal patvirtintą FSĄ (1, 2 ar 3 remiama veikla) bei tikslinei 

sričiai (1C ar  6B) teikė paraišką. 

3. Tikslinama 5 dalis vietos projekto finansinis planas įrašant 6B tikslinė sritis. 

4. Papildoma 5.1.2.1.-5.1.2.3 (tikslinama numeracija) nurodant kokiai remiamai veiklai taikoma.  

5. Tikslinama paraiškos 8 ir 9 dalių  punktų papunkčiai įrašant (jei taikoma). 

2 veiklos srities paraiškos (priedas 1) tikslinimai: 

1. Naikinama dalis 2.2. ,,paraiška teikiama su partneriais” (šios srities paraiškos teikiamos be 

partnerių).Tikslinama numeracija. 

2. Tikslinama 2.4 ir 2.6 paraiškos dalys patikslinanat Taisyklių papunktį (27.5 p.) 

3. Papildoma paraiškos 2.5 dalis informacija (remiama veikla/tikslinė sritis). Pareiškėjai patikslins 

paraiškas nurodydami kokiai remiamai veiklai pagal patvirtintą FSĄ (1, 2 ar 3 remiama veikla) bei tikslinei 

sričiai (1C ar  6B) teikė paraišką. 

4.  Tikslinama 5 dalis vietos projekto finansinis planas įrašant 6B tikslinė sritis. 

5. Papildoma 5.1.2.1.-5.1.2.3 (tikslinama numeracija) nurodant kokiai remiamai veiklai taikoma. 

6. Tikslinama paraiškos 8 – 9 dalių punktų papunkčiai įrašant (jei taikoma). Tikslinama numeracija 

išbraukiant informaciją apie partnerius (šios srities paraiškos teikiamos be partnerių). 

Patikslinti finansavimo sąlygų aprašai bus teikiami NMA, kuri pateiks išvadą apie patikslintų FSĄ 

tinkamumą. Gavus išvadą, bus informuojami pareiškėjai, dėl reikalingų pateikti paraiškos 

papildymų/patikslinimų (vietos projekto paraiškos 2.5 ir 5 dalys (finansinis planas) ir teikiama vertinimui iki 

š.m.  liepos 23 d.  

NUTARTA: patvirtinti paprastojo kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašus ir priedus (paraiškos formas). 

Aprašų aktualią redakciją paviešinti organizacijos svetainėje www.kvvg.lt ir informuoti pareiškėjus.  

    Balsavo: pritarė -                           nepritarė -                            susilaikė – 

  

Jeigu nuomonė nepareiškiama per 3 d. d., bus laikoma, kad valdybos nariai pritaria sprendimo 

projektui ir rašytinė sprendimo priėmimo procedūra bus laikoma įvykusi ir nutarimas priimtas (Kupiškio 

rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento, patvirtinto 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu, 

protokolas Nr. VA-15/02, 15.1.3. p. nuostata).    

Rašytiniame valdybos posėdyje dalyvavo 11 valdybos narių. Iš jų atsakė raštu 2 (du) nariai. Laikantis 

nurodytos nuostatos  laikoma, kad nutarimai pagal pateiktą darborvarkę priimti. 

1.  Balsavo: pritarė - 11                          nepritarė - nėra                           susilaikė – nėra 

NUTARTA: patvirtinti paprastojo kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašus ir priedus (paraiškos formas). 

Aprašų aktualią redakciją paviešinti organizacijos svetainėje www.kvvg.lt ir informuoti pareiškėjus.  

 

 

Protokolavo 

VPS administravimo  vadovė                                                                                            Neringa Čemerienė 
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