
 

 

 

 

 

 

                                                       2020-05-06   

                                                           Vilnius 

 

Posėdis įvyko – 2020 m. geguţės 6 d. 9.00 val.  

Vadovaujantis 2020 m. kovo 31 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-89 ,,Dėl posėdţių 

organizavimo karantino metu“ posėdţio, kuriame  svarstomi projektai, pateikti pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ narių apklausa vyko elektroniniu paštu.  

Posėdţio pirmininkė – Genovaitė Beniulienė.  

Posėdţio sekretorė – Jolanta Dirmienė. 

Dalyvauja: 

Komiteto nariai: Virginija Liukpetrytė, Mindaugas Savukynas,  Monika Barnackienė, 

Kristina Švedaitė-Damašė. 

 

                DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Visuomeninės organizacijos „Akmenės jaunimas“ projekto „Arbatos 

šypsena“ (paraiškos registracijos Nr. AKME-LEADER-6A-D-14-5-2019); 

2. Dėl MB „Girana“ projekto „MB „Girana“ verslo plėtra“ (paraiškos registracijos 

Nr. LAZD-LEADER-5C-D-9-2-2019/ 42VS-PV-19-1-12498-PR001; 

3. Dėl UAB Aplinkos tvarkymo grupė projekto „UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ 

veiklos pradţia“ (paraiškos registracijos Nr. KAUN-LEADER-6A-D-22-10-2019 

/ 42VS-PV-19-1-12479-PR001); 

4. Dėl Tiskūnų bendruomenės centro projekto „Tiskūnų bendruomenės socialinių 

paslaugų ir verslo centras“ (paraiškos registracijos Nr. KĖDA-LEADER-6B-D-S-

8-6-2019/42VS-PV-19-1-12464-PR001); 

5. Dėl Asociacijos „Rojus vaikams“  projekto „Paslaugų, susijusių su turiningo 

laisvalaikio organizavimu, kūrimas“ (paraiškos registracijos Nr. KELM-

LEADER-6B-D-8-2-2020); 

6. Dėl Klubo „Čiurlys“ projekto „Klubo „Čiurlys“ organizuojamo turiningo 

laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugos“ (paraiškos registracijos Nr. KELM-

LEADER-6B-D-8-3-2020); 

7. Dėl Ūkininko Arūno Juozo Uselio projekto „A.J. Uselio mišraus ūkio plėtra“ 

(paraiškos registracijos Nr. ŠILU-LEADER-3A-D-11-1-2019/ 42VS-PV-19-1-

12460-PR001); 

8. Dėl UAB „Aurera“  projekto „UAB „Aurera“ ne ţemės ūkio verslo kaimo 

vietovėse plėtra“ (paraiškos registracijos Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-11-3-2019 / 

42VS-PV-19-1-12468-PR001); 

 

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

 

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  

2014– 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR (AR) VEIKLAS, 

ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
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9. Dėl UAB „Centas plius“ projekto „Teikiamų paslaugų plėtra kaimo vietovėje“ 

(paraiškos registracijos Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-11-1-2019 / 42VS-PV-19-1-

12461-PR001); 

10.  Dėl MB Kūrybos studijos „Virsmas“ projekto „Kūrybos studijos „Virsmas“ 

plėtra diegiant inovacijas ir kuriant darbo vietas“ (paraiškos registracijos Nr. 

ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019); 

11. Dėl Vaclovo Jurgučio įmonės projekto „Medienos apdirbimo cecho adresu 

Kęstučio g. 55, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. modernizavimas“ 

(paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019); 

12. Dėl Liaušių kaimo bendruomenės projekto „Liaušių kaimo bendruomenės verslo 

pradţia“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6B-D-19-01-2020); 

13. Dėl Ričardo Gervinsko individuali įmonės projekto „R. Gervinsko įmonės verslo 

plėtra“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6A-D-17-01-2020); 

14. Dėl Šarūno Ţentelio  projekto „Sodybos „Sidabrinė pieva“ veiklos plėtra“ 

(paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6A-D-17-02-2020); 

15. Dėl MB SERLIZA  projekto „Investicijos į baldų restauracijos ir gamybos 

pradţią“ (paraiškos registracijos Nr. VILN-LEADER-6A-DJ-19-5-2019); 

16. Dėl Reginos Ţemaitienės  projekto „Reginos Ţemaitienės verslo pradţia kaimo 

vietovėje“ (paraiškos registracijos Nr. VILN-LEADER-6A-DJ-19-3-2019); 

17. Dėl Zarasų rajono savivaldybė administracijos  projekto „Alksno eţero pakrantės 

infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei ţvejybai“ (paraiškos 

registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.2.3.Ţ-I-12-02-2019); 

18. Dėl UAB „Verslo mašinos“  projekto „UAB „Verslo mašinos“ verslo pradţia 

Elektrėnų savivaldybėje“ (paraiškos registracijos Nr. ELEK-LEADER-6A-D-7-8-

2019); 

19. Dėl Alizavos bendruomenės centro  projekto „Sveikos gyvensenos stovykla 

Alizavos kaime“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-1C-SJV-6-5-2019); 

20. Dėl Alizavos jaunimo centro „ALSJA“ projekto „Daugiau judesio“ (paraiškos 

registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-JI-6-6-2019); 

21. Dėl Asociacijos Artmūza  projekto „ Tradiciniai Rasos šventės renginiai 

Alizavoje“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-12-2019); 

22. Dėl Asociacijos „Kupiškio vikingai“ projekto „Plaukiam į vasarą“ (paraiškos 

registracijos Nr.  KUPI-LEADER-1C-SJV-6-10-2019); 

23. Dėl Aukštupėnų kaimo bendruomenės  projekto „Jaunas, Sveikas, Aktyvus“ 

(paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-SJV-6-1-2019); 

24. Dėl Folkloro klubo ,,Kupkėmis“  projekto „Sidabrinis paukštlakis“ (paraiškos 

registracijos Nr.  KUPI-LEADER-6B-V-6-3-2019); 

25. Dėl Juodpėnų kaimo bendruomenės projekto „Kalėdų naktį tylią...“ (paraiškos 

registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-8-2019); 

26. Dėl Kaimo bendruomenės "Palėvenys"   projekto „Kviečiu arbotos“ (paraiškos 

registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-4-2019); 

27. Dėl Kreipšių kaimo bendruomenės  projekto „Sveika gyvensena – geresnė 

gyvenimo kokybė“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-7-2019); 

28. Dėl Asociacijos Kupiškio krašto ţmonių su negalia sąjunga  projekto „Lietuviško 

teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ (paraiškos registracijos 

Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-9-2019); 

29. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 

projekto „Uošvies Lieţuvis - sveikatos sala“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-

LEADER-1C-SJV-6-13-2019); 

30. Dėl Skapiškio bendruomenės   projekto „Tradicijos, kurioms esame ištikimi“ 

(paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-11-2019); 
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31. Dėl Šepetos kaimo bendruomenės projekto „Tvari partnerystė - saugi aplinka“ 

(paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-2-2019). 

 

<...> 

 

 

19. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Alizavos bendruomenės centro  projektui „Sveikos 

gyvensenos stovykla Alizavos kaime“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-1C-SJV-6-5-

2019) (toliau – Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės 

„Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį 

patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.2) 

įgyvendinti.  

          

Paramos suma –   3 938,00    Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 95 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Prekių, priemonių ir medţiagų bei kitų prekių, kurios reikalingos numatytoms veikloms 

įgyvendinti išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus. Parametrai 

nurodyti VP 5 dalyje): 

             Lauko krosnelė (1 vnt.) (techninis parametras: krosnelės vidinis diametras   370-390 

mm. Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija: www.turistinesprekes.lt);  

             Kazanas puodas (1 vnt.) (techninis parametras: : medţiaga – ketus. Išlaida pagrįsta viešai 

prieinama tiekėjų pateikta informacija www.averto.lt); 

              Gimnastikos/aerobikos  kilimėliai (15 vnt.) (techninis parametras: dydis 180x0,60x1,5. 

 Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.varle.lt); 

              Gimnastikos/aerobikos  kamuoliai (15 vnt.) (techninis parametras: skersmuo 65 cm, 

apkrova: ne maţiau 400 kg. Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija  

www.pigu.lt). 

               Darbų ir paslaugų įsigijimo: 

               Mokymų ir  (ar) praktinių/informacinių seminarų, susijusių kaimo gyventojų 

uţimtumu,  organizavimo paslauga (Paslaugą sudaro atlygis lektoriams. Planuojama organizuoti 

9 praktinius uţsiėmimus, dalyvių skaičius 15, uţsiėmimų trukmė po 2 val.; Projekto išlaidos 

neviršija nustatytų įkainių. Techninis parametras: 3 temos; dalyvių skaičius 45 dalyviai. Išlaida 

pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu Kupiškio r. sporto klubas ,,Pagardai“ (2019-12-05); 

                Renginio organizavimo paslauga: 

                 Sveikatingumo renginių  organizavimo paslauga (Paslaugą sudaro veiklų 

organizavimui reikalingos priemonės (trumpalaikis turtas), atlygis renginių įgarsinimui, 

moderatoriui. 

Planuojamos 7 veiklos (krepšinis (2 k.), futbolas, dviračių ţygis, baidarės, šachmatai, tinklinis), 

vid. Dalyvių skaičius 26 dalyviai, trukmė 4 val. Projekto išlaidos neviršija nustatytų įkainių. 

Techninis parametras: 7 sveikatingumo renginiai/veiklos. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu 

pasiūlymu Kupiškio r. sporto klubas ,,Pagardai“ (2019-12-05). 

 

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

http://www.turistinesprekes.lt/
http://www.averto.lt/
http://www.varle.lt/
http://www.pigu.lt/
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Virginija Liukpetrytė: Siūlo grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projektas, jei 95 proc. 

ilgalaikio turto negali būti perkama – lauko krosnelė, kazanas, šios prekės nebus sunaudotos 

renginių metu. 27.3. naujų priemonių ar prekių, kurios bus sunaudojamos vietos projekto 

įgyvendinimo metu, įsigijimas (šios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik įgyvendinant 

veiklos arba mokymų vietos projektus)? 

VVG atsakymas: Projekto trukmė 17 mėn. Planuojamos projekto veiklos: viso 16 renginių, 

dalyvių skaičius 225 (7 renginiai, kurių metu dalyvaus 180 dalyvių ir 9 praktiniai uţsiėmimai 

pagal 3 temas, dalyvaus 45 dalyviai). Po kiekvieno renginio bendruomenė gamins tradicinę 

sriubą ir ja vaišins visų minėtų renginių dalyvius. Todėl minėtas turtas (lauko krosnelė ir puodas 

(kazanas)) bus sunaudotas projekto veiklų metu.  Tai atitinka Taisyklių 27.3. p. nuostatą, šios 

išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik įgyvendinant veiklos  projektus.  Taip pat  Kupiškio r. 

VVG FSA punktas: Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripaţintas 

tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi sunaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

(3.5.9.). Pareiškėjas ilgalaikiu turtu laiko turtą nuo 500 Eur su PVM. 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti siūlymui grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte 

su 95 proc. ilgalaikis turtas nėra tinkamas (lauko krosnelė, kazanas). 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

20. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Alizavos jaunimo centro „ALSJA“ projektui „Daugiau 

judesio“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-JI-6-6-2019) (toliau – Projektas) pagal 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“  veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo 

gyventojų iniciatyvų skatinimas“  kodas (LEADER-19.2-7.1) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   3 000,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 60 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

             Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos; kompiuterinės 

įrangos 

ir programų, kitos elektroninės skaitmeninės technikos; kitų prekių tiesiogiai susijusių su 

vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos: 

           Nešiojamas kompiuteris (1 vnt.) (techninis parametras: operacinė sistema Windows 10; 

kietojo disko tipas SSD, RAM 8 GB (ne maţiau ar lygiavertis). Išlaida pagrįsta viešai prieinama  

tiekėjų pateikta informacija www.bigbox.lt); 

           DJ kontroleris (1 vnt.) (techninis parametras: garso plokštė: 24-bit/96kHz, kanalų kiekis: 

4 + 1. Išlaida pagrįsta viešai prieinama  tiekėjų pateikta informacija www.newtone.lt). 

 

                         

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

http://www.bigbox.lt/
http://www.newtone.lt/
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Mindaugas Savukynas: Kaip pagrindţiamas tokių parametrų kompiuterio reikalingumas? 

VVG atsakymas: Pateiktas pareiškėjo pagrindimas dėl kompiuterio parametrų: Šis kompiuteris 

bus įvairiapusės paskirties. Su šiuo kompiuteriu, vienu metu bus ne tik miksuojama muzika šokiu 

metu, valdomas kontroleris, bet analogiškai bus valdomas ir diskotekų apšvietimas. Šios 

programos naudoja daug kompiuterio resursų, vienas iš jų operatyvioji atmintis (toliau RAM), 

dėl to kompiuteris bus ieškomas optimalių parametrų (32-64 GB RAM). Kadangi minimalios šių 

programų veikimo parametrai yra 8GB RAM, tokius ir esame nusimatę projekte, bet tai sukeltų 

trukdţių ir programų strigimo renginių metu. Patys RAM turėtų būti DDR4-3200AC SDRAM 

suderinti su plokšte. Iš pačio kompiuterio bus leidţiama muzika šokių metu, dėl to reikalinga 

aukštos kokybės garso korta. 

Bene pats svarbiausias kompiuterio komponentas yra procesorius. Tai yra kompiuterio 

smegenys, kurios apdoroja visas duodamas komandas, dėl to šis parametras yra ypač aktualus 

tiek ilgalaikiam (silpni procesoriai dirbant ilgą laiką ant aukštų pajėgumu gali nesunkiai 

perkaisti) tiek trumpalaikiam darbui dideliais pajėgumais. Kadangi diskotekos vedamos 5h ir 

daugiau, tad su šiuo kompiuteriu bus intensyviai dirbama dideliais pajėgumais ilgą laika, dėl to 

procesorius turėtų būtį Intel i7-9750H, procesoriaus sparta 4.5Ghz. Tai  ne tik sumaţintų 

procesoriaus perkaitimo tikimybę, bet kartu uţtikrintų sklandų programų veikimą dideles 

apkrovos metu, sumaţintų strigimų tikimybę. Taip pat šis kompiuteris bus naudojamas ir 

išvaţiuojamosiose diskotekose. Kadangi kompiuteris dirbs didelėmis apkrovomis dėl to 

reikalinga ilgai laikanti (didelės talpos) baterija, kuri leistų sklandţiai pravesti veiklas net ir 

neturint galimybės šio kompiuterio pakrauti. 

Kadangi prie pačio kompiuterio tuo pačiu metu bus jungiamas didelis kiekis įvairios paskirties 

aparatūros (paminėta viršuje) dėl to reikalinga motininė plokštė turinti daug jungčių. Joje turėtų 

būti bent 2 ar 3 USB 3.1 tipo jungtys, taip pat turi turėti 2 lustus N2 tipo SSD jungtis (tolygiam 

informacijos srautui paskirstyti), 3 RAM jungtis palaikančios DDR4-3200AC SDRAM RAM 

tipus. Taip pat reikalingos muzikos bei vaizdo išvestys HDMI, mini displayPort, audio jack ir 

RJ-45. N2 tipo kietųjų diskų jungtys informaciją perduoda daug greičiau bei ţiūrint į ilgalaikes 

perspektyvas bus daug naudingesnės, kadangi senojo tipo kietieji diskai „išeiną iš rinkos“. Kaip 

minėjau ankščiau, kietojo disko jungtis turėtų būti N2 tipo. Disko (SSD) talpa minimaliais 

parametras būtų 256GB, optimaliais 512 G - 1 TB, nes kompiuteryje būsimos programos uţims 

nemaţą kiekį disko talpos, taip pat jame bus saugoma informaciją diskotekų vedimui (muzika, 

apšvietimui reikalingos scenos ir pan.). 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

21. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Asociacijos Artmūza  projektui „Tradiciniai Rasos 

šventės renginiai Alizavoje“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-12-2019) 

(toliau – Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ kodas (LEADER-19.2-

SAVA-7.1) įgyvendinti.  
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Paramos suma –   2 737,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 70 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Prekių, priemonių ir medţiagų bei kitų prekių, kurios reikalingos numatytoms veikloms 

įgyvendinti išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus ar pagrįsta viešai 

prieinama tiekėjų pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

             Palapinė (1 vnt.) (techninis parametras: dydis 3x6 m; Išlaida pagrįsta viešai prieinama 

tiekėjų pateikta informacija www.duodu.lt); 

             Apšvietimo įrangos komplektas (1 vnt.) (Komplektą sudaro: LED lempos (4 vnt.), 36W 

COB šviesos diodas su nepriekaištingu spalvų maišymu, IR nuotolinio valdymo pultas (1 vnt.), 

standartinis 35 mm polių adapteris (1 vnt.). Techninis parametras: DMX jungtis 3 kontaktų XLR, 

valdymas DMX 

 Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.milgreta.lt). 

             Darbų ir paslaugų įsigijimo: 

             Renginio organizavimo paslauga (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 

dalyje). 

             Renginių organizavimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą sudaro atlygis renginio moderatoriui 

ir renginių įgarsinimui. Bus organizuojami 2 renginiai. Projekto išlaidos neviršija nustatytų 

įkainių (vadovaujantis renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita). 

techninis parametras: Joninių popietė – 4 val., dalyvių sk. 30; tradicinė Joninių šventė – 8 val., 

dalyvių sk. 70. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu R. Kirstuko (2020-03-16). Ne 

PVM mokėtojas); 

             Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla, įsigijimas 

(Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų 

pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

             Joninių tradicijų programos sukūrimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą sudaro atlygis 

reţisieriui Joninių tradicijų programai parengti: parengs scenarijų ir sukurs Joninių programą.  

Techninis parametras: sukurta 1 Joninių tradicijų programa. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu 

pasiūlymu N. Ratkienės (2020-03-28). Ne PVM mokėtoja). 

             Bendrosios išlaidos (Išlaida pagrįsta vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių įkainiais): 

             Informavimo ir  viešinimo priemonių pirkimo išlaidos (techninis parametras: A2 formato 

plakatai, spalvota spauda, 20 vnt.). 

 

             

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – Projektorius (1vnt.) 

480,00 Eur (Teiktas paklausimas dėl investicijų pagrindimo (2020-03-05 Nr., S-53). Pareiškėjas 

nepagrindė investicijos reikalingumo ir atsisakė šios investicijos); Informavimo ir viešinimo 

priemonių pirkimo išlaidos (Informacinis skydas tinkantis viešinti projekto veiklas ir rėmėjus, 

lipdukai, plakatai, skrajutės (buvo numatyta 123,42 Eur su PVM) 87,12 Eur (Teiktas 

paklausimas dėl investicijų pagrindimo (2020-03-05 Nr., S-53). Pareiškėjas tikslino projekto 

biudţetą. Rekomenduota vadovautis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programą viešinimo taisyklėmis). 

 

Virginija Liukpetrytė: Siūlo grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte su 95 proc., 

ilgalaikis turtas nėra tinkamas (palapinė, apšvietimo įranga). 27.3. naujų priemonių ar prekių, 

http://www.duodu.lt/
http://www.milgreta.lt/
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kurios bus sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas (šios išlaidos gali būti 

tinkamos finansuoti tik įgyvendinant veiklos arba mokymų vietos projektus); 

VVG atsakymas: Kupiškio r. VVG FSA punktas (3.2.4.) Jei vietos projekto veiklos susijusios 

su krašto (vietovės) tradicijų ir papročių puoselėjimu ir (ar) išsaugojimu; kaimo vietovei svarbių 

tradicinių renginių, veiklų organizavimu ir vykdymu (2 remiama veikla), trumpalaikio turto 

įsigijimo išlaidos (3.3.1.2. p.) yra tinkamos finansuoti išlaidos. Pareiškėjas ilgalaikiu turtu laiko 

turtą nuo 500 Eur su PVM. 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti siūlymui grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte 

su 95 proc., ilgalaikis turtas nėra tinkamas (palapinė, apšvietimo įranga). 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

22. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Asociacijos „Kupiškio vikingai“ projektui „Plaukiam į 

vasarą“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-1C-SJV-6-10-2019) (toliau – Projektas) 

pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio 

aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.2) įgyvendinti.  

          

Paramos suma –   3 492,00    Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 75 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Prekių, priemonių ir medţiagų bei kitų prekių, kurios reikalingos numatytoms veikloms 

įgyvendinti išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus. Parametrai 

nurodyti VP 5 dalyje): 

             Vandenlentė su apkaustais 135 (1 vnt.) (techninis parametras: medţiaga – klijuotas 

medis (atspari smūgiams); stacionarūs batai, sutvirtinimas velkro juostelėmis); 

              Vandenlentė su apkaustais 143 (1 vnt.) (techninis parametras: medţiaga – klijuotas 

medis (atspari smūgiams); stacionarūs batai, sutvirtinimas velkro juostelėmis); 

              Hidrokostiumas vyriškas 3 (vnt.) (techninis parametras: medţiaga - 2,5 mm neopreno; 3 

mm neopreno krūtinės srityje; su uţtrauktuku nugaros srityje; ilgomis rankovėmis ir pilnai kojas 

dengiantis); 

              Hidrokostiumas moteriškas 2 (vnt.) (techninis parametras: medţiaga - 2,5 mm 

neopreno; 3 mm neopreno krūtinės srityje; su uţtrauktuku nugaros srityje; ilgomis rankovėmis ir 

pilnai kojas dengiantis); 

              Šalmas 3 (vnt.) (techninis parametras: dydis S, M, L); 

              Bevielė stebėjimo kamera  2 (vnt.) (techninis parametras: 3G/4G-LTE (micro sim), 

sensorius CMOS SONY Starlight, maitinimas – saulės kolektorius). 

              Darbų ir paslaugų įsigijimo: 
              Mokymų ir (ar) praktinių/informacinių seminarų, susijusių kaimo gyventojų uţimtumu,  

organizavimo paslauga (Išlaidoms pagrįsti pateikta po 3 komercinius pasiūlymus. Parametrai 

nurodyti VP 5 dalyje): 
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              Praktinių/informacinių seminarų organizavimo paslauga (1 vnt.): 

              Paslaugą sudaro: atlygis lektoriams (kineziterapinė mankšta  -2 vnt., vandenlenčių 

sporto treniruotė su profesionaliu sportininku - 2 vnt., treniruotė su irklentėmis - 1 vnt., 

akademinio irklavimo treniruotė - 1 vnt., pirmoji pagalba – 1 (vnt.)).Vienos  dienos stovyklos 

trukmė 9 val., uţsiėmimų trukmė 2 val., dalyvių skaičius 10.  Stovyklos dalyvių maitinimas (3 

dienų stovykla, 1 kartas per dieną, 13 dalyvių: 10 dalyvių, 2 stovyklos vadovai, 1 treneris). 

Stovyklos uţdarymo renginys - 1 vnt. Projekto išlaidos neviršija nustatytų įkainių.  Techninis 

parametras: 4 praktiniai uţsiėmimai;  dalyvių skaičius – 48 dalyviai 

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

  

Virginija Liukpetrytė: Siūlo grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte su 95 proc., 

ilgalaikis turtas nėra tinkamas (vandenlentės, hidrokostiumai, šalmai, kamera). 27.3. naujų 

priemonių ar prekių, kurios bus sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas 

(šios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik įgyvendinant veiklos arba mokymų vietos 

projektus). 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti siūlymui grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte 

su 95 proc., ilgalaikis turtas nėra tinkamas (vandenlentės, hidrokostiumai, šalmai, kamera). 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

23. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Aukštupėnų kaimo bendruomenės  projektui „Jaunas, 

Sveikas, Aktyvus“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-SJV-6-1-2019) (toliau – 

Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių 

plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių 

fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.2) įgyvendinti.  

          

Paramos suma –   2 596,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 95 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Prekių, priemonių ir medţiagų bei kitų prekių, kurios reikalingos numatytoms veikloms 

įgyvendinti išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus. Parametrai 

nurodyti VP 5 dalyje); 

            Kazano ir keptuvės komplektas (1 vnt.) (techninis parametras: Kazanas - talpa 40 l;  

keptuvė - skersmuo 40 cm. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu SIA „Averto“ (2019-

12-10); 



 

 

9 

            Palapinė (3 vnt.) (techninis parametras: 5 vietų, išorinis tentas poliesteris padengtas PU 

ne maţiau 3000 mm. Vienos palapinės kaina 118 Eur (su PVM). Išlaida pagrįsta viešai 

prieinama tiekėjų pateikta informacija www.senukai.lt (2020-03-04); 

            Miegmaišis (5 vnt.) (techninis parametras: ūgis -190 cm. Išlaida pagrįsta viešai prieinama 

tiekėjų pateikta informacija www.varle.lt (2019-12-11); 

             Stalo ir 2 suolų komplektas (1 vnt.) (techninis parametras: stalo ir suolų ilgis 220 cm, 

medţiaga – medis. Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.m24.lt 

(2019-12-11); 

             Termosas (1 vnt..) (techninis parametras: talpa -25 l. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu 

pasiūlymu UAB „Baltic master“ (2019-12-11)); 

              Šaltdėţė (1 vnt.) (techninis parametras: talpa – 33 l. Išlaida pagrįsta viešai prieinama 

tiekėjų pateikta informacija www.prekespoilsiui.lt (2019-12-11); 

              Ţibintai (3 vnt.) (techninis parametras: stiprumas ne maţiau 400 lm. Išlaida pagrįsta 

viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.turistinesprekes.lt (2019-12-12); 

              Petankės rinkinys (1 vnt.) (techninis parametras: 8 metaliniai rutuliai. Išlaida pagrįsta 

viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.dovanos.lt (2019-12-10); 

              Smiginio rinkinys (1 vnt.) (techninis parametras: smiginio strėlytės 6 vnt., medinis 

taikinys.  Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija www.geleziessportas.lt 

(2019-12-11). 

               Darbų ir paslaugų įsigijimo: 

               Renginio organizavimo paslauga (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

               Jaunimo vasaros stovyklos veiklų organizavimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą sudaro 

atlygis lektoriams. Planuojami 3 praktiniai uţsiėmimai ir 3 uţimtumo veiklos (susitikimai su 

profesionaliais sportininkais, motociklų sportas, susitikimas su šauliais).  Uţsiėmimų dalyvių 

skaičius 25 dalyviai, trukmė 2 val. Stovykla bus kuriama Vėţionių stovyklavietėje (prie marių).  

Projekto išlaidoms nustatyti įkainiai netaikomi. Techninis parametras: 4 dienos,   17 dalyvių. 

Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu Asociacija „Sveikatos taku“ (2019-12-10). 

               Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla, įsigijimas 

(Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

               Stovyklos dalyvių maitinimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą sudaro: stovyklos dalyvių 17 

(15 dalyvių ir 2 stovyklos savanoriai) maitinimas vieną kartą per dieną. Stovykla 4 dienų. 

Maitinimas vienam dalyviui (pietūs) per dieną sudaro 3,40 Eur su PVM. (3,40x17x4).  

Projekto išlaidos neviršija nustatytų įkainių. Techninis parametras: 17 dalyvių skaičius,  

maitinimas – 4 dienos, 1 kartas dienoje. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu UAB 

„Skonio upė“ (2019-12-09); 

 

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – Palapinė (3 vnt.) 

(Palapinės reikalingos 4 dienų sveikatingumo stovyklos dalyviams gyventi. Stovykla jaunimui 

planuojama organizuoti prie marių) 396,00 Eur (Išlaidai pagrįsti pateiktas Print Screen 

(palapinių komplektas 750 Eur). Tai viršija numatyta bendruomenės ilgalaikio turto vertę (virš 

500 Eur su PVM). Pagal šią veiklos sritį, ilgalaikio turto įsigijimas yra netinkama finansuoti 

išlaida. Pareiškėjas tikslino projekto biudţetą). 

 

Virginija Liukpetrytė: Siūlo grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte su 95 proc., 

ilgalaikis turtas nėra tinkamas (kazanas, palapinės, stalai, suoliukai, termosas, šaltadėţė,). 27.3. 

naujų priemonių ar prekių, kurios bus sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo metu, 

įsigijimas (šios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik įgyvendinant veiklos arba mokymų 

vietos projektus). 

http://www.turistinesprekes.lt/
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     NUTARTA. Pritarti siūlymui grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte 

su 95 proc., ilgalaikis turtas nėra tinkamas (kazanas, palapinės, stalai, suoliukai, termosas, 

šaltadėţė,). 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

24. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Folkloro klubo ,,Kupkėmis“  projektui „Sidabrinis 

paukštlakis“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-3-2019) (toliau – Projektas) 

pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį  „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) įgyvendinti.  

          

Paramos suma –   3 061,00      Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 70 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla, įsigijimas 

(Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų 

pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

            CD leidybos paslauga (1 vnt.) (techninis parametras: tiraţas – 300 vnt.); 

             Renginio ,,Sidabrinis paukštlakis“ dalyvių maitinimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą sudaro 

renginio (šventės) dalyvių maitinimas. Renginio trukmė 8 val., dalyvių skaičius  nuo 100 

dalyvių. Maitinimo pobūdis – šventė. Techninis parametras: dalyvių skaičius  - 100 dalyvių); 

              Baltų  ornamentikos ţenklo gamybos paslauga (5 vnt.) (techninis parametras: medţiaga 

– metalas); 

              Informacinio stendo gamybos paslauga (1 vnt.) (techninis parametras: ne didesnis kaip 

2,60x3,70m, metaliniai ţiedai, medţiaga PVC). 

 

 

 

             

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 
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               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

 

25. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Juodpėnų kaimo bendruomenės projektui „Kalėdų 

naktį tylią...“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-8-2019) (toliau – Projektas) 

pagal Kupiškio rajono veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo 

gyventojų iniciatyvų skatinimas“,  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   3 000,00    Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 55 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos; kompiuterinės 

įrangos 

ir programų, kitos elektroninės skaitmeninės technikos; kitų prekių tiesiogiai susijusių su 

vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 

dalyje): 

           Kalėdų prakartėlės  personaţai (12 vnt. skulptūros) (Personaţai: karaliai (3 vnt.), kūdikėlis 

(1 vnt.), Marija (1 vnt.), Juozapas (1 vnt.), avytės (2 vnt.), asiliukas (1 vnt.), jaučiukas (1 vnt.), 

angelas ( 1 vnt.), piemenėlis ( 1 vnt.). Techninis parametras: medţiaga – medis, skaičius – 12 

vnt. preliminarus dydis nuo 0,5 iki 1,5 m.;  Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu R.  

Uţdravio (pagal verslo liudijimą Nr. GO445659-1) (2019-12-16). Ne PVM mokėtojas). 

            Įnašas natūra (savanoriškas darbas) (Išlaida pagrįsta vadovaujantis Lietuvos statistikos 

departamento Lietuvos valandinio bruto darbo uţmokesčio paskutinio skelbiamo ketvirčio 

duomenimis, valandinis 2019 m. II ketv.  įkainis 7,84 Eur); 

            Savanoriškas darbas (tvartelio gaminimo darbai) (Savanoriškus darbus atliks ir 

pareiškėjas ir partneris: 1. Prakartėlės (medinio tvartelio) dalių gamyba – 4 ţm. x 14 val. x 7,84= 

439,04 Eur. 2. Prakartėlės daţymo darbai (2 kartus) - 2 ţm. x 4 val. x 7,84 = 62,72 Eur. 3. 

Prakartėlės atveţimas ir montavimas - 4 ţm. x 4 val. x 7,84=125,44 Eur. 4. Skulptūrų 

(personaţų) atveţimas ir statymas (12 vnt.)  - 4 ţm. x 4 val. x 7,84 = 125,44 Eur;  Techninis 

parametras: 96 val. savanoriško darbo.  Išlaida pagrįsta pateikta savanoriškų darbų sąmata (2020-

03-23). 

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 
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               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

26. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Kaimo bendruomenės "Palėvenys"   projektui „Kviečiu 

arbotos“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-4-2019) (toliau – Projektas) pagal 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo 

gyventojų iniciatyvų skatinimas kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   2 184,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 55 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos; kompiuterinės 

įrangos 

ir programų, kitos elektroninės skaitmeninės technikos; kitų prekių tiesiogiai susijusių su 

vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 

dalyje); 

            Stalų komplektas (8 vnt.) (Techninis parametras: medţiaga – medis, spalva- baltas, 

išskleidţiamas, min. stalo ilgis 1 metras. Išlaida pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta 

informacija www.ikea.lt  (2019-12-05); 

             Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla, įsigijimas 

(Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų 

pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje); 

             Staltiesių siuvimo paslauga (8 vnt.) (Techninis parametras: medţiaga – linas. Išlaida 

pagrįsta komerciniu pasiūlymu R. Magelinskienė (pagal verslo liudijimą Nr. CH380687-1) 

(2019-12-05). Ne PVM mokėtoja). 

               

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

              Išlaidos / investicijos, kurios būtinos vietos projektui įgyvendinti, tačiau pareiškėjas 

joms paramos neprašo ar išlaidų tinkamumo vertinimo metu pripažintos netinkamomis 

finansuoti, bet būtinos projektui įgyvendinti - Mokymų, praktinių/informacinių seminarų 

organizavimo paslauga (Pareiškėjas parengs naują arbatos gėrimo programą, todėl reikalingi 

praktiniai seminarai, kuriuos ves kvalifikuotas lektorius. Šiai išlaidai pareiškėjas paramos 

neprašo) 100,00 Eur (Mokymus bendruomenė organizuos nuosavomis lėšomis. Planuoti 1 

mokymai, 5 dalyviai. Profesoriaus Rimvydo Lauţiko mokymai susiję  bus su kulinariniu turizmu 

(Pateiktas komercinis pasiūlymas 2019-12-19).  

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

http://www.ikea.lt/


 

 

13 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

 

27. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Kreipšių kaimo bendruomenės  projektui „Sveika 

gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-7-

2019) (toliau – Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės 

„Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį 

patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“  kodas (LEADER-19.2-SAVA-

7.2) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –    1 240,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 55 balai. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos; kompiuterinės įrangos 

ir programų, kitos elektroninės skaitmeninės technikos; kitų prekių tiesiogiai susijusių su vietos 

projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje); 

            Oro kondicionierius – šilumos siurblys su montavimu (1 vnt.) (techninis parametras: 

7,03/7,03 kw  ar kita alternatyva. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu MB „Airkon 

LT“ (2019-12-09). 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

              Išlaidos / investicijos, kurios būtinos vietos projektui įgyvendinti, tačiau 

pareiškėjas joms paramos neprašo ar išlaidų tinkamumo vertinimo metu pripažintos 

netinkamomis finansuoti, bet būtinos projektui įgyvendinti - Mokymų, 

praktinių/informacinių seminarų organizavimo paslauga (Mokymus/sveikatingumo veiklas 

bendruomenė organizuos nuosavomis lėšomis. Planuojama organizuoti 2 (dvi) sveikatingumo 

veiklas: fizinės sveikatos palaikymo pratimai ir savipagalbos uţsiėmimai. Mokymus ves 

kvalifikuoti specialistai, bendras dalyvių skaičius 30 (iš jų 9 jauni asmenys) 200,00 Eur 

(Mokymams pateikti komerciniai pasiūlymai 2019-12-19). 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 
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28. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Asociacijos Kupiškio krašto ţmonių su negalia sąjunga  

projektui „Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ (paraiškos 

registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-9-2019) (toliau – Projektas) pagal Kupiškio rajono 

vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos 

skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų 

iniciatyvų skatinimas“  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   3 636,00      Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 50 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

             Darbų ir paslaugų įsigijimo (Išlaidoms pagrįsti pateikta po 3 komercinius pasiūlymus. 

Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

            Renginių organizavimo paslauga (1 vnt.) (Paslaugą  sudaro: spektaklio scenarijaus 

parengimas, spektaklio reţisavimas,  spektaklių pristatymas (6 k.),  renginių scenografija,  atlygis 

profesionaliam aktoriui vaidinant 6 spektakliuose, atlygis atlikėjui/muzikantui (6 spektakliuose), 

transporto paslaugos vykimui į spektaklių vietas (6 k.). Pateikti komerciniai neviršija nustatytų 

įkainių. 

techninis parametras: renginių skaičius 6 (vnt.), dalyvių skaičius 120 asmenų 

Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras 

(2019-12-19 S-275), kaina 3733,00 Eur. Ne PVM mokėtojas); 

              Įnašas natūra (Išlaida pagrįsta vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 

Lietuvos valandinio bruto darbo uţmokesčio paskutinio skelbiamo ketvirčio duomenimis, 

valandinis 2019 m. II ketv.  įkainis 7,84 Eur): 

               Savanoriškas darbas (pagalba neįgaliesiems) (Savanoriškus darbus atliks 2 savanoriai 

(socialinių darbuotojų padėjėjai). Techninis parametras: savanoriški darbai -12 val. Išlaida 

pagrįsta pareiškėjo  pateikta savanoriškų darbų sąmata (2019-12-18). 

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

29. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro projektui „Uošvies Lieţuvis - sveikatos sala“ (paraiškos registracijos Nr. 

KUPI-LEADER-1C-SJV-6-13-2019) (toliau – Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos 

grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos 
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sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas  kodas 

(LEADER-19.2-SAVA-7.2) įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   4 000,00     Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 70 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Darbų ir paslaugų įsigijimo (Išlaidoms pagrįsti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. 

Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

             Mokymų ir (ar) praktinių/informacinių seminarų, susijusių kaimo gyventojų uţimtumu, 

organizavimo paslauga (4 zonose bus organizuojami sveikatingumo praktiniai uţsiėmimai ir 

seminarai  (5 seminarai, 13 praktinių uţsiėmimų). Planuojami renginiai vyks po 4 val.,  dalyvių 

skaičius vienoje zonoje 100. Paslaugą sudaro atlygis lektoriams. Pateikti komerc. pasiūlymai 

neviršija nustatytų įkainių. Techninis parametras:    dalyvių skaičius - 400 dalyvių; 18 veiklų 

temų. Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras 

(2019-11-19 Nr. S-367).   

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

30. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Skapiškio bendruomenės   projektui „Tradicijos, 

kurioms esame ištikimi“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-V-6-11-2019) (toliau – 

Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių 

plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas  kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) 

įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   1 007,00 Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 60 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Prekių, priemonių ir medţiagų bei kitų prekių, kurios reikalingos numatytoms veikloms 

įgyvendinti išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius pasiūlymus ar pagrįsta viešai 

prieinama tiekėjų pateikta informacija. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje): 

             Ketaus šildymo krosnelė (1 vnt.) (techninis parametras: galia ne maţiau 7 kW. Išlaida 

pagrįsta viešai prieinama  tiekėjų pateikta informacija www.prekesjums.lt); 

http://www.prekesjums.lt/
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             Ketaus šildymo krosnelės pajungimo priedai (techninis parametras: alkūnė (1 vnt.), 

dūmtraukio sklendė (1 vnt.), vamzdţiai (1 m -2 vnt. 0,5 m – 1 vnt.); Išlaida pagrįsta viešai 

prieinama  tiekėjų pateikta informacija www.zidiniai24.lt);  

              Minkštas kampas (1 vnt.) (techninis parametras: : ilgis 235 cm, plotis 172 cm (ar 

alternatyva); tiekėjų pateikta informacija www.senukai.lt). 

             Darbų ir paslaugų įsigijimo: 

              Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla, įsigijimas 

(Išlaidoms pagrįsti pateikti  3 komerciniai pasiūlymai. Parametrai nurodyti VP 5 dalyje); 

              Edukacinės programos vedimo paslauga (techninis parametras: 1 tema, 15 dalyvių. 

Išlaida pagrįsta pateiktu D. Kiznienės (indv. veikl.paţyma), komerciniu pasiūlymu. Ne PVM 

mokėtoja). 

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

Virginija Liukpetrytė: Siūlo grąţinti projektą pervertinti, nes veiklos projekte su 95 proc., 

ilgalaikis turtas nėra tinkamas (ketaus krosnelė, jos prijungimas, minkštas kampas). 27.3. naujų 

priemonių ar prekių, kurios bus sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas 

(šios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik įgyvendinant veiklos arba mokymų vietos 

projektus). 

VVG atsakymas: Kupiškio r. VVG FSA punktas (3.2.4.) Jei vietos projekto veiklos susijusios 

su krašto (vietovės) tradicijų ir papročių puoselėjimu ir (ar) išsaugojimu; kaimo vietovei svarbių 

tradicinių renginių, veiklų organizavimu ir vykdymu (2 remiama veikla), trumpalaikio turto 

įsigijimo išlaidos (3.3.1.2. p.) yra tinkamos finansuoti išlaidos. Pareiškėjas ilgalaikiu turtu laiko 

turtą nuo 500 Eur su PVM. 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti siūlymui grąţinti projektą pervertinti, kadangi veiklos projekte 

su 95 proc., ilgalaikis turtas nėra tinkamas (ketaus krosnelė, jos prijungimas, minkštas kampas). 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai). 

 

 

31. SVARSTYTA. Paramos suteikimas Šepetos kaimo bendruomenės projektui „Tvari 

partnerystė - saugi aplinka“ (paraiškos registracijos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-6-2-2019) (toliau – 

Projektas) pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  VPS priemonės „Ţmogiškųjų išteklių 

plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ kodas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) 

įgyvendinti. 

          

Paramos suma –   2 760,00    Eur (su PVM). 

Atrankos balų skaičius – 60 balų. 

Projekto tinkamumo kriterijai – atitinka. 

http://www.zidiniai24.lt/
http://www.senukai.lt/
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Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos: 

            Naujų prekių įsigijimo: 

            Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos; kompiuterinės įrangos ir 

programų, kitos elektroninės skaitmeninės technikos; kitų prekių tiesiogiai susijusių su vietos 

projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos (Išlaidoms pagrįsti pateikta  po 3 komercinius 

pasiūlymus ar pagrįsta viešai prieinama tiekėjų pateikta informacija Parametrai nurodyti VP 5 

dalyje): 

             Vejos pjovimo traktorius (1 vnt.) (techninis parametras: pjovimo plotis  nuo 95 iki 110 

cm;- variklio galia  ne daugiau kaip 11,1 kW.  Išlaida pagrįsta pateiktu komerciniu pasiūlymu V. 

Keršulio įmonė (2019-11-28). 

 

              

 

 

             

             Vertinimo metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos – nenustatyta. 

 

 

 

 

     NUTARTA. Pritarti vertintojų išvadoms ir siūlyti priimti teigiamą sprendimą dėl 

paramos skyrimo. 

 

 

 

 

               Sprendimui pritarta balsuojant, „uţ“ – 5 (vienbalsiai).                                                                                                                         

  

<...>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         

             

             

  

 


