
  KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. birželio 29 d. VA-18/02 

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 birželio mėn. 26-28 d. Protokolas parengtas š.m.  birželio 29 d.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl  Kupiškio rajono VPS (Kupiškio rajono  2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija) 6,8,10,11 

dalių tikslinimo ir patvirtinimo. 

2. 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 2 (dvi) darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos,  t.y. iki birželio 28 d. pabaigos 

savo pritarimą/nepritarimą pateikia raštu pagal darbotvarkės klausimus. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Kupiškio rajono VPS (Kupiškio rajono  2016-2023 m. integruota vietos 

plėtros strategija) 6,8,10,11 dalių tikslinimo ir patvirtinimo. Vadovaujantis Vietos projektų 

administravimo taisyklių  59, 60 punktais (taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544),  Kupiškio rajono VVG stabdo, surinktų paprastojo kvietimo Nr. 

3 pagal VPS prioriteto Naujovėms imlios, socialiai saugios, sveikos, pilietinės ir patriotiškos 

visuomenės/bendruomenės formavimas priemonės „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos 

skaitinimas“ veiklos sritis ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-7.2) ir ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-7.1), vietos projektų paraiškų vertinimą dėl minėtos VPS priemonės 

veiklos sričių trūkumų, susijusių su veiklos sričių sąsajomis su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais 

bei tikslinėmis sritimis. Todėl inicijuojamas VPS atskirų dalių tikslinimas, kurį patvirtinti turi valdybos nariai 

(organizacijos įstatų 44.8 punkto nuostatos):  

1.1.  2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 1 d. buvo surinktos 8  (aštuonios) vietos projektų 

paraiškos. Pareiškėjai vadovavosi patvirtintos Kupiškio VPS ,,Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota 

vietos plėtros strategija“ (patvirtinta 2016 m.  birželio 17 d. potvarkiu Nr. 4D-105) priemonės veiklos sričių 

aprašyme  pateiktomis remiamomis veiklomis.  Patvirtintoje VPS  veiklos sričių sąsajos su ESIF teminiais 

tikslais ir  EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis pateiktos kaip 1 C (mokymosi visą gyvenimą ir 

profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimu (kodas 1C). Veiklos sritis susijusi su 
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ESIF TT Nr. 10 „Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi 

visą gyvenimą“).  

 Patvirtintame 3 paprastojo kvietimo FSA,  punktuose  yra išskirtos sąlygos projektams, kurių 

įgyvendinimas priklauso nuo projekto veiklų (galima įsigyti ilgalaikį turtą, organizuoti įvairaus amžiaus 

grupių užimtumą, organizoti mokymus).  Nuo to, ką paraiškėjas planuoja daryti projekto įgyvendinimo metu 

priklauso paramos lyginamoji dalis bei paramos suma. Surinktų paraiškų veiklos siejasi su šeštojo ES kaimo 

plėtros prioritetu „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ (kodas 

6B). Veiklos sritis susijusi su Europos struktūrinių ir investavimo fondų (toliau – ESIF) teminiu tikslu (toliau 

– TT) Nr. 9 „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“), bet FSĄ ši tikslinė sritis nepažymėta, 

Todėl tikslinama VPS 6 dalis (29 psl.) III VPS prioritetas: Naujovėms imlios, socialiai saugios, sveikos, 

pilietinės ir patriotiškos visuomenės /bendruomenės formavimas papildant veiklos sričių (,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas”, ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių 

fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas”) papildant žymėjimą 6B tiksline sritimi. Šios priemonės veiklos 

sritys turės dvi tikslines sritis 1C ir 6B, iš kurių 1C susijusių su mokymais, 6B  - su socialinės įtraukties 

skatinimu. 

1.2.  VPS 10 dalis (56 psl.). VPS įgyvendinimo veiksmų planas (56 psl.). VPS keitimas galimas 

vieną kartą per metus, todėl tikslinama 10 lentelė pagal esamą realią situaciją (keitėsi kvietimų skaičius).          

Tikslinimas taip pat susijęs su 8 lentelės (8.5.2. dalies ,,Integruoto požiūrio principas“, 38 psl., kvietimų 

sumos koreguotos pagal faktą) ir 11 lentelės 11.4 dalies ,,Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus” (68 

psl.) tikslinimu. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo 

vietos projektams numatytos sumos), buvo/tikslinama: 2018 m.-60,84/24,08; 2019 m.-5,75/24,89; 2020 m.-

23,30/39,05; 2021 m.- 3 83/5 76; 2022 m. - 4 60/5 29; 2023 m.- 68/0,93. Planuojamas lėšų poreikis VPS 

administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos), buvo/tikslinama: 

2016 m.-5,86/0; 2017 m.- 12,56/14,81; 2018 m.-12,57/15,58; 2019 m.-16,16/16,27; 2020 m.-12,57/15,14; 

2021 m.-15,70/15,27; 2022 m.-11,06/16,08; 2023 m.-13,52/6,85. Visi šie tikslinimai yra techninio pobūdžio 

ir jokios įtakos numatytiems pasiekti rezultatams neturės.   

Patikslinta Kupiškio rajono VPS bus pateikta NMA, kuri pateiks išvadą dėl VPS keitimo. Gavus tinkamą 

išvadą dėl patikslintos VPS, tikslinama dokumentacija susijusi su 3 kvietimu. 

NUTARTA: patvirtinti patikslintą Kupiškio rajono  2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategiją. 

Balsavo: pritarė -                           nepritarė -                            susilaikė – 

 

2. 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). 

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 1.6.p. 6B tiksline sritimi. 

3. Papildoma 1.12, 1.13, 3.2.1.-.3.2.3., 4.2.3.4.-4.2.6.6. p. 6B ir 1C tiksline sritimis. 

4. Tikslinamos  2, 4.1 dalys taisyklių punktais pagal aktualią redakciją. 

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

galimybė pareiškėjui pasirinkti kokias projekto veiklas 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 5 dalis vietos projekto finansinis planas įrašant 6B tikslinė sritis. 

2. Tikslinama paraiškos 8.2, 8.3, 9.1, 9.3  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). 

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



3. Tikslinama paraiškos 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, ounktų 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 5 dalis (finansinis planas) ir teikiama vertinimui iki liepos 

š.m. 23 d.  

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

formas). 

     Balsavo: pritarė -                           nepritarė -                            susilaikė – 

  

Jeigu nuomonė nepareiškiama per 2 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 patikslintą Kupiškio rajono  2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategiją. 

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

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

 

 

Protokolavo 

VPS administravimo  vadovė                                                                                            Neringa Čemerienė 


