
  

 

 

 KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
Asociacija, kodas 300714336, Gedimino g. 27, Kupiškis, tel. +370 459 53392, www.kvvg.lt 

 

 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. rugsėjo 10  d. VA-18/05 

Kupiškis 

 

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

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

posėdis.  

Posėdžio medžiaga išsiųsta  2018-09-05 el. paštais: 

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

Bernatavičienė, el.p. i-b@inbox.lt; R. Totorienė, el.p. reda.totoriene@m.kupiskis.lt 

 2. Verslo atstovai: L. Raudonytė, el.p.pienoputa@gmail.com; G. Žilinskienė, el.p. 

gene.zilinskiene@gmail.com; V. Bernotas, el.p. salamiestisbendruomene@gmail.com. 

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

eimantas.serelis@gmail.com; R. Kinderevičienė, el.p. rasa.kindereviciene@gmail.com; V. Pakalniškienė, 

el.p. virgapak@gmail.com; V. Šabrinskas, el.p. valdasatl@gmail.com. 

 

Rašytinis posėdis organizuojamas rugsėjo mėn. 5 - 10 d. Protokolas parengtas š.m.  rugsėjo 10  d.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 1 pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ 

veiklos sričių ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ ir ,,Inovatyvi gamyba ie 

efektyvus išteklių panaudojimas“ finansavimo sąlygų aprašų (patvirtintos Kupiškio r. VVG valdybos 2017-

11-02 sprendimu Nr. VA-17/03) tikslinimo ir patvirtinimo.  

 

 Valdybos nariai per 3 (tris) darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos,  t.y. iki rugsėjo  10 d. 15 val.  

savo pritarimą/nepritarimą pateikia raštu (atsakydami el. p. į šį laišką) pagal darbotvarkės klausimus. 

Pridedama finansavimo sąlygų aprašai Word/sekimo formatu. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 1 pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sričių ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ ir ,,Inovatyvi gamyba ie efektyvus išteklių panaudojimas“ finansavimo sąlygų aprašų 

(patvirtintos Kupiškio r. VVG valdybos 2017-11-02 sprendimu Nr. VA-17/03) tikslinimo ir 

patvirtinimo.  Techniniai keitimai atliekami  vadovaujantis  kaip numatyta Vietos Projektų administravimo 

taisyklių 63 p. „FSA keitimai, nurodyti Taisyklių 59 punkte, gali būti atliekami kvietimo teikti vietos 

projektų paraiškas galiojimo laikotarpiu, taip pat paramos paraiškų vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo 

bei kontrolės laikotarpiu, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas, teisėti 

lūkesčiai ir jei tokie pakeitimai nepablogina vietos projektų finansavimo sąlygų”. Pasikeitusios Vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), numato 

patrauklesnes sąlygas, kuriomis norima papildyti FSĄ.  

Keitimai atliekami aktualioje aprašo formoje sekimo režimu. 

Koregavimas taikomas abiems veiklos sritims analogiškai, atsižvelgiant į numeraciją: 

http://www.kvvg.lt/
mailto:marius.malisauskas@kupiskis.lt
mailto:i-b@inbox.lt
mailto:reda.totoriene@m
mailto:el.p.pienoputa@gmail.com
mailto:gene.zilinskiene@gmail.com
mailto:salamiestisbendruomene@gmail.com
mailto:bkaminskas@gmail.com
mailto:eimantas.serelis@gmail.com
mailto:rasa.kindereviciene@gmail.com
mailto:virgapak@gmail.com


1. Tikslinama  aprašo forma, pagal aktualią redakciją, nurodant 1.1. dalyje aktualią taisyklių redakciją 

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija). 

2. Tikslintos sąlygos ir nuorodos į punktus, vadovaujantis aktualia VP administravimo taisyklių 

redakcija. 

      3. Siūloma papildyti/patikslinti vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus 4.3.2.2 p. (buvo/siūloma): 

,,Pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo paramos skyrimo 

dienos”/Pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per  1 (vienerius) metus  nuo paramos 

skyrimo dienos. 

Argumentas – jei projekto veiklos yra susijusios su investicijomis į infrastruktūrą, darbų/paslaugų įsigijimą 

užtrunkantis paraiškų vertinimas (trunka nuo 6 mėn. iki 8 mėn.) pakoreguoja projektų veiklas, kurios dėl nuo 

pareiškėjo nepriklausančių priežaščių negali būti vykdomos. Įsipareigojimas, pareiškėjui per 6 mėn. nuo 

paramos skyrimo dienos pradėti įgyvendinti projektą yra per mažas laikotarpis, kuris gali įtakoti pareiškėjo 

įsipareigojimų nevykdymo.  Todėl siūloma šį laikotarpį pailginti iki 1 (vienerių) metų. 

4. Siūloma papildyti/patikslinti vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus 4.3.2.5 p. (buvo/siūloma): 

,,Bus vertinamas naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo rodiklis pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

REspublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126”/Bus vertinamas naujos darbo vietos 

sukūrimo ir išlaikymo rodiklis pagal Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo 

metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 

„Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio 

„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-485 redakcija). 

Argumentas – rengiant 2017 m. FSĄ vadovautąsi ūkio ministerijos patvirtinta metodika. Atsiradus 

pakeitimams siūloma vadovautis Žemės ūkio ministro patvirtinta metodika, kuri bus taikoma projektų 

įgyvendinimo kontrolės laikotarpiu. 

5. Siūloma papildyti/patikslinti FSA 5 dalį. Keitėsi numeracija, nes buvo ištrinta pasikartojanti 

informacija pagrindžianti vietos projekto tinkamumą ir atitktį horizontaliosioms ES politikos sritims: ištrinti 

punktai susiję su Smulkiojo ir Vidutinio verslo subjekto ir ,,Vienos Įmonės “ deklaracijomis,  paliekant šias 

nuostatas tik 6 punkte. 

6.  Siūloma papildyti/patikslinti FSA 5 dalį (esamas 5.3 punktas).  Pagal aktualią VP administravimo  

taisyklių redakciją patikslinti teiktini dokumentai susiję su statybomis. 

Argumentas - šios nuostatos palengvina pareiškėjui dokumentų pateikimą, nes yra numatyta galimybė 

juos   ,,parengti ir (arba) išduoti iki pirmojo mokėjimo prašymo dienos ir pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju 

mokėjimo prašymu. Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jų atskirai teikti nereikia (reikia nurodyti paraiškos 11 dalyje 

„Pridedami dokumentai“). 

7. Siūloma papildyti/patikslinti FSA 5 dalį (esamas 5.4 punktas).  Pagal aktualią VP administravimo  

taisyklių redakciją patikslinti teiktini dokumentai susiję su statybomis. 

Argumentas - šios nuostatos palengvina pareiškėjui dokumentų pateikimą, nes yra numatyta galimybė 

,,dokumentus privaloma pateikti kartu su vietos projekto paraiška arba ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 

prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas teisės aktų nustatyta tvarka turi 

būti pateiktas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jo atskirai teikti nereikia (reikia nurodyti paraiškos 11 

dalyje „Pridedami dokumentai“). 

8. Siūloma papildyti/patikslinti FSA 7 dalį ,,Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą“ 

pagal aktualią VP administarvimo taisyklių redakciją.  Dokumentai, kuriais pagrindžiamos pareiškėjo 

skolintos lėšos (taikoma, kai pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis. 

Kartu su vietos projekto paraiška turi būti pateikti paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo 

galimybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu paskolą planuojama gauti iš fizinio asmens, turi būti pateiktas to 

fizinio asmens banko sąskaitos išrašas, atitinkantis Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 papunktyje 

nurodytus reikalavimus. Jeigu paskolą planuojama gauti iš juridinio asmens, kuris nėra kredito įstaiga, turi 

būti pateikti to juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai bei banko, kuriame 

yra juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 

papunktyje nurodytus reikalavimus. Ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas turės pateikti 



pasirašytą (ir notaro patvirtintą, jeigu paskolą suteikia ne kredito įstaiga) paskolos ar finansinės nuomos 

(lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis 

lėšomis. 

Argumentas – nuostata Ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas turės pateikti 

pasirašytą (ir notaro patvirtintą, jeigu paskolą suteikia ne kredito įstaiga) paskolos ar finansinės nuomos 

(lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą  projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis 

lėšomis yra lengvinanti sąlyga pareiškėjams, nes sudaromos sąlygos pasirašyti sutartį neturint paskolos 

sutarties. 

 

Patvirtinti valdybos finansavimo sąlygų aprašai bus teikiami NMA, kurie įsigalios po paskelbimo 

internetinėje svetainėje www.kvvg.lt.  

NUTARTA: 1. patvirtinti paprastojo kvietimo Nr. 1 pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos sričių ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ ir 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ finansavimo sąlygų aprašus. 

                     2. paskelbti patvirtintas FSA organizacijos svetainėje www.kvvg.lt.  

    

 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 9 valdybos nariai. Iš jų atsakė raštu 8 nariai (M. Mališauskas, 

I. Bernatavičienė, L. Raudonytė, V. Bernotas, G. Žilinskienė, B. Kaminskas, E. Šerelis (nusišalino, nes yra 

pateikęs verslo paraišką), V. Pakalniškienė, V. Šabrinskas). Laikantis nurodytos nuostatos  laikoma, kad 

nutarimai pagal pateiktą darborvarkę priimti. 

1.  Balsavo: pritarė - 8                          nepritarė -nėra                          susilaikė – nėra             nusišalino - 1 

NUTARTA: 1. patvirtinti paprastojo kvietimo Nr. 1 pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos sričių ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ ir 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ finansavimo sąlygų aprašus. 

                     2. paskelbti patvirtintas FSA organizacijos svetainėje www.kvvg.lt.  

 

Protokolavo 

VPS administravimo  vadovė                                                                                         Neringa Čemerienė 


