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I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ 

1.1. 
VPS vykdytojos 

pavadinimas 
KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

1.2. 
VPS vykdytojos registracijos 

kodas 
300714336 

1.3. 

VPS vykdytojos kontaktinė 

informacija 

 

savivaldybės pavadinimas Kupiškio 

gyvenamosios vietovės pavadinimas Kupiškio 

gatvės pavadinimas Gedimino 

namo Nr. 27 
buto Nr.  

PATVIRTINTA 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės  

Valdybos 2019 m. sausio 22 d. sprendimu,  

Protokolas Nr. VA-19/01 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos 

apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą 
Šią formos dalį pildo Agentūra. 

Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitospateikimo būdas 

 

 
 

 

-el. būdu per ŽŪMIS 

 

Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas 

asmuo 
 
 

 

- pateiktair pasirašyta VPS vykdytojos 

vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas 

atstovavimo VPS vykdytojai teisės 

įrodymo dokumentas) 

 

Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos gavimo irregistracijos Agentūroje 

data 

 

    -   -   

 

Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris 

 

 

 

 

Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros 

padalinys 
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pašto indeksas LT 40130 
el. pašto adresas 

 
neringa.antasava@gmail.com 

kontaktiniai telefono Nr.  8 (459)53392, 8 (656) 65584 

VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, 

telefono Nr., el. pašto adresas)  

VPS administravimo vadovas 

Neringa Čemerienė 

Tel. 8 (656)65584 

El.p. 

neringa.antasava@gmail.com 
pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, 

atsakingas už kaimo vietoviųVPS 

metinęįgyvendinimoataskaitą(pareigos, 

vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas) 

 

VPS administravimo vadovas 

Neringa Čemerienė 

Tel. 8 (656)65584 

El.p. 

neringa.antasava@gmail.com 
pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas 

asmuo, atsakingas už kaimo vietoviųVPS 

metinę įgyvendinimo ataskaitą(pareigos, 

vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas) 

 

VPS administravimo vadovas 

Neringa Čemerienė 

Tel. 8 (656)65584 

El.p. 

neringa.antasava@gmail.com 
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 

2.1. VPS registracijos Nr. 42VS-KP-15-1-06716 

2.2. VPS pavadinimas 
Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros 

strategija 

2.3. 
Įgyvendinamos VPS 

rūšis 

x 
 

kaimo vietovių VPS 

 
 

dvisektorė VPS 

2.4. 

Teritorija, kurioje 

įgyvendinama VPS 

(VVG teritorija) 

Kupiškio rajono savivaldybė (Kupiškio, Noriūnų, Alizavos, 

Skapiškio, Šimonių, Subačiaus seniūnijos) 

2.5. 
VPS patvirtinimo 

data 
2016-06-17 potvarkis Nr. 4D-105 

2.6. 
VPS įgyvendinimo 

laikotarpis 
2016-09 – 2023-04 
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

3. BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

2018 ataskaitiniais metais Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios  

bendras 

skaičius 

 (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant 

EŽŪFKP ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšas) 

(Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos paramos 

sumos (proc.) 

bendras 

skaičius 

 (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant 

EŽŪFKP ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšas) 

(Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos paramos 

sumos (proc.) 

I II III IV V VI VII VIII 

3.1. 
Paskelbti kvietimai teikti vietos 

projektus  
2 230000,00 17,62 3 860000,00 65,89 

3.2. Gauti vietos projektai 17 161751,64 12,39 22 719316,64 55,11 

3.3. Įvertinti vietos projektai 20 719908,30 55,15 20 719908,30 55,15 

3.4. Patvirtinti vietos projektai 19 495454,30 37,96 19 495454,30 37,96 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 

vykdymo sutartys 
19 495454,30 37,96 16 495454,30 37,96 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  10 258867,00 19,83 10 258867,00 19,83 

3.7. Įgyvendinti vietos projektai 9 227284,37 17,41 9 227284,37 17,41 
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4. DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS 

 2018 ataskaitiniai metai 

Eil. Nr. 
Reikšmė  

 

EŽŪFKP prioritetai 

ir tikslinės sritys, prie 

kurių prisidedama 

(kodai) 

Skaičius 

(vnt.) 

Suma 

(įskaitant ES 

fondo ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

Proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos paramos 

sumos (proc.) 

Datos  

 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

 

I II III IV V VI VII VIII 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:  

4.1.1. 

VPS prioritetas Nr. I ,,Kaimo 

vietovių konkurencingumo 
didinimas ir patrauklios 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

      

4.1.1.1. 

VPS priemonė: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 2 200 000,00 15,32 
2018-02-01/ 

2018-04-03 
2 kvietimas 

4.1.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“  

(kodas LEADER-19.2-7.2) 

6B 2 200 000,00 15,32 
2018-02-01/ 

2018-04-03 
2 kvietimas 

4.1.2. 

VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 
užimtumo didinimas“ 

      

4.1.2.1. 

VPS priemonė: 

„Bendruomeninio verslumo 

kaimiškoje vietovėje kūrimas ir 

plėtra“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

6B      

4.1.2.2. 
VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 
6A/5C      
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vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

4.1.2.2.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A      

4.1.2.2.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C      

4.1.3. 

VPS prioritetas Nr. III 
,,Naujovėms imlios, socialiai 

saugios, sveikos, pilietinės ir 

patriotiškos 
visuomenės/bendruomenės 

formavimas“ 

      

4.1.3.1. 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 3 30 000,00 2,30 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.1.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 3 15 000,00 1,15 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.1.3.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B/1C 3 15 000,00 1,15 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 
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4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 

užimtumo didinimas“: 
      

4.2.1.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C      

4.2.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A      

4.2.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C      

4.2.2. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 
vietovių konkurencingumo 

didinimas ir patrauklios 
gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 

      

4.2.2.1. 

VPS priemonė: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse “  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 9 144 133,00 11,04 
2018-02-01/ 

2018-04-03 
2 kvietimas 

4.2.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

6B 9 144 133,00 11,04 
2018-02-01/ 

2018-04-03 
2 kvietimas 

4.2.3. 

VPS prioritetas Nr. III 
,,Naujovėms imlios, socialiai 

saugios, sveikos, pilietinės ir 
patriotiškos 

visuomenės/bendruomenės 
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formavimas“: 

4.2.3.1. 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

1C/6B 8 17617,30 1,35 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.2.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

1C 1 4000,00 0,31 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.2.3.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 4 8071,30 0,62 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.2.3.1.3. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B 3 5546,00 0,42 
2018-02-01/ 

2018-03-01 
3 kvietimas 

4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 

vietovių konkurencingumo 

didinimas ir patrauklios 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 

      

4.3.1.1. 

VPS priemonė:„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11 2 kvietimas 

4.3.1.1.1. VPS priemonės veiklos sritis: 6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11  
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„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

4.3.2. 
VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 
užimtumo didinimas“: 

      

4.3.2.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C 5 624 902,00 47,87 2018-06/08 1 kvietimas 

4.3.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A 3 201 193,00 15,41 2018-06/08 1 kvietimas 

4.3.2.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C 2 
423 709,00 

 
32,46 2018-06 1 kvietimas 

4.3.3. 

VPS prioritetas Nr. III 

,,Naujovėms imlios, socialiai 
saugios, sveikos, pilietinės ir 

patriotiškos 

visuomenės/bendruomenės 
formavimas“: 

      

4.3.3.1 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 8 17 617,30 1,35 2018-08/11 3 kvietimas 

4.3.3.1.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 
kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

6B 4 8 071,30 0,62 2018-08/11 3 kvietimas 



10 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

4.3.3.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

1C 1 4 000,00 0,31 2018-08/11 3 kvietimas 

4.3.3.1.3 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B 3 5 546,00 0,42 2018-08/10 3 kvietimas 

4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 

vietovių konkurencingumo 
didinimas ir patrauklios 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 

      

4.4.1.1. 

VPS priemonė:„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11  

4.4.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11 2 kvietimas 

4.4.2. 

VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 
užimtumo didinimas“: 

      

4.4.2.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C 4 400 448,00 30,68 2018-06/08 1 kvietimas 
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4.4.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A 3 201 193,00 15,41 2018-06/08 1 kvietimas 

4.4.2.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C 1 199 255,00 15,27 2018-06 1 kvietimas 

4.4.3. 

VPS prioritetas Nr. III 

,,Naujovėms imlios, socialiai 

saugios, sveikos, pilietinės ir 
patriotiškos 

visuomenės/bendruomenės 
formavimas“: 

      

4.4.3.1 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 8 17 617,30 1,35 2018-08/11 3 kvietimas 

4.4.3.1.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 4 8 071,30 0,62 2018-08/11 3 kvietimas 

4.4.3.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

1C 1 4 000,00 0,31 2018-08/11 3 kvietimas 

4.4.3.1.3. VPS priemonės veiklos sritis: 6B 3 5 546,00 0,42 2018-08/10 3 kvietimas 
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,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 

vietovių konkurencingumo 

didinimas ir patrauklios 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 

      

4.5.1.1. 

VPS priemonė:„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11 2 kvietimas 

4.5.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

6B 7 77 389,00 5,93 2018-08/11  

4.5.2. 

VPS prioritetas Nr. II 
,,Ekonominės veiklos plėtra ir 

užimtumo didinimas“: 
      

4.5.2.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C 4 400 448,00 30,68 2018-06/09  

4.5.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A 3 201 193,00 15,41 2018-06/09 
1 kvietimas 

 

4.5.2.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C 1 199 255,00 15,57 2018-08 1 kvietimas 
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4.5.3. 

VPS prioritetas Nr. III 

,,Naujovėms imlios, socialiai 
saugios, sveikos, pilietinės ir 

patriotiškos 
visuomenės/bendruomenės 

formavimas“: 

      

4.5.3.1 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 8 17 617,30 1,35 2018-08/11 
3 kvietimas 

 

4.5.3.1.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 4 8 071,30 0,62 2018-09/11 

3 kvietimas 

4.5.3.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

1C 1 4 000,00 0,31 2018-10 

3 kvietimas 

4.5.3.1.3 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B 3 5 546,00 0,42 2018-08/10 

3 kvietimas 

4.6. Įgyvendinami vietos projektai:  

4.6.1. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 
vietovių konkurencingumo 

didinimas ir patrauklios 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 
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4.6.1.1. 

VPS priemonė:„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6B 3 47 349,00 3,63 2018-11 2 kvietimas 

4.6.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

6B 3 47 349,00 3,63 2018-11  

4.6.2. 

VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 
užimtumo didinimas“: 

      

4.6.2.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C 3 201 193,00 15,42 
2018-

06/2020-09 
1 kvietimas 

4.6.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A 3 201 193,00 15,42 
2018-

06/2020-09 
1 kvietimas 

4.6.2.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C      

4.6.3. 

VPS prioritetas Nr. III 

,,Naujovėms imlios, socialiai 

saugios, sveikos, pilietinės ir 
patriotiškos 

visuomenės/bendruomenės 
formavimas“: 

      

4.6.3.1 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 4 10 325,00 0,79 
2018-

09/2019-08 

3 kvietimas 
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4.6.3.1.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 2 4 905,00 0,38 
2018-

09/2019-08 

3 kvietimas 

4.6.3.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

1C 1 4 000,00 0,31 
2018-

10/2019-01 

3 kvietimas 

4.6.3.1.3 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B 1 1 420,00 0,10 
2018-

10/2019-06 
3 kvietimas 

4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.7.1. 

VPS prioritetas  Nr. I  ,,Kaimo 

vietovių konkurencingumo 

didinimas ir patrauklios 
gyvenamosios aplinkos kūrimas“: 

      

4.7.1.1. 

VPS priemonė:„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“  

(kodas LEADER-19.2-7) 

6 B 4 22 303,90 1,71 2018-08/12 2 kvietimas 

4.7.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ 

(kodas LEADER-19.2.-7.2) 

6B 4 22 303,90 1,71 2018-08/12 2 kvietimas 

4.7.2. 
VPS prioritetas Nr. II 

,,Ekonominės veiklos plėtra ir 
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užimtumo didinimas“: 

4.7.2.1. 

VPS priemonė: ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

6A/5C 1 199 255,00 15,27 2018-06/12 1 kvietimas 

4.7.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.1) 

6A      

4.7.2.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus 

išteklių panaudojimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5.2) 

5C 1 199 255,00 15,27 2018-06/12 1 kvietimas 

4.7.3. 

VPS prioritetas Nr. III 
,,Naujovėms imlios, socialiai 

saugios, sveikos, pilietinės ir 

patriotiškos 
visuomenės/bendruomenės 

formavimas“: 

      

4.7.3.1 

VPS priemonė: ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas‘ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

6B/1C 4 5 724,47 0,44 2018-08/12 3 kvietimas 

4.7.3.1.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

6B 2 2 422,00 0,19 2018-09/12 3 kvietimas 

4.7.3.1.2 
VPS priemonės veiklos sritis: 
,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 
1C     3 kvietimas 
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kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.1) 

4.7.3.1.3 

VPS priemonės veiklos sritis: 

,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

7.2) 

6B 2 3 303,47 0,25 2018-08/11 3 kvietimas 

4.8. 
Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 
Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.  

4.8.1. 
Vietos projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Skirta 

paramos 

suma (Eur) 

ES kaimo 

plėtros 

prioriteto 

tikslinė sritis, 

prie kurios 

prisidėta 

(kodas) 

Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas 
Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios 

išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių). 

      

I II III IV V VI 

4.8.1.1. UAB Slavita 

Baldinių datelių iš 

klijuoto dygiuoto tašo 

gamybos linijos 

diegimas 

199 255,00 5C 

Įįdiegtas naujas gamybos technologijos procesas - baldinių 

detalių iš klijuoto dygiuoto tašo gamybos linija bei pjuvenų 

briketavimo linija (biokuro iš medžio pjuvenų gamyba, 

atliekinės produkcijos panaudojimas energijai) ir sukurtos 5 

naujos darbo vietos (pilni etatai) bei išlaikytos 141 darbo vieta. 

Įsigyta reikalinga nauja technologinė/kompiuterizuota įranga (5 

vnt.) 

4.8.1.2. 
Juodpėnų jaunimo 

klubas 

Tradicijos – jaunų 

rankose 
1664,30 6B 

Bedradarbiavimo tarp organizacijų skatinimas (projektas teiktas 

su partneriu).Juodpėnų jaunimo klubas su Juodpėnų kaimo 

bendruomene,bendruomenės ansambliui ,,Juodupėlė“ įsigijo 

kostiumus (9 komplektai).  

4.8.1.3. 
Lietuvai pagrąžinti 

draugijos Kupiškio 

Pažink medelį – mylėk 

Tėvynę 
1819,00 6B Bendrofizinioaktyvumo (trumpalaikioarilgalaikio) skatinimas, 
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skyrius vaikųužimtumoorganizavimas.Projektotikslinėgrupė – vaikai. 

Uošvėsliežuviopusiasalyjedendrologiniameparkeorganizuotoso

rientacinėsvaržybos, skirtosaugalų, medžių, krūmųpažinimui.    

 

4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte <...> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  

4.9.1.  

4.9.2.  
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5. VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2018 ATASKAITINIAIS METAIS 

5.1. 
VPS pasiekimų produkto rodikliai  

 

 
VPS įgyvendinimo rodiklių 

pavadinimai 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso pasiekta 

2018 

ataskaitiniais 

metais 

Pasiekimai nuo VPS 

patvirtinimo dienos 1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys 

iš viso pasiekta 

nuo VPS 

patvirtinimo 

dienos 

proc. nuo VPS 

planuoto 

rodiklio ir 

faktinio 

pasiekimo 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C  

5.1.1. Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):   

5.1.1.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) 
       4  4 4 23,53 

5.1.1.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba 

valstybės institucija / organizacija, 

skaičius (vnt.) 

       4  4 4 200 

5.1.1.3. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) 
     1    1 1 50 

5.1.1.4. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė fiziniai asmenys, 

skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.): 

Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

pateikė fiziniai asmenys, skaičių. 

Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų 

pateikė ūkininkai. 

            

5.1.1.4.1. 

iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai) 

Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., 

skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, 

kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai. 

         

iš 

viso: 

 

moterų: 

 
iš 

viso: 

 

moterų: 

 
iš 

viso: 

 

moterų: 

 

vyrų: vyrų: vyrų: 
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5.1.1.4.2. 

iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų 

ūkininkai) 

Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

pateikė fiziniai asmenys kuriems 

daugiau kaip 40 m., skaičių. 

Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų 

pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m. 

         

iš 

viso: 

 

moterų:   
iš 

viso: 

 

moterų:   
iš 

viso: 

 

moterų:   

vyrų: vyrų: vyrų: 

5.1.1.5. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė 5.1.1.1–5.1.1.4 

papunkčiuose neišvardyti asmenys, 

skaičius (vnt.) 

            

5.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2 

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 4 - 4 4 100 

5.1.2.2. 

VVG teritorijos gyventojų, 

gaunančių naudą dėl pagerintos 

infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

       2535  2535 2535 169 

5.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-5.1 

5.1.3.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
- - - - - -  - -    

5.1.3.2. 
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 
            

5.1.3.3. 
Išlaikytų darbo vietų skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 
            

5.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-5.2 

5.1.4.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
- - - - - 1 - - - 1 1 33,33 

5.1.4.2. 
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 
     5    5 5 100 

5.1.4.3. 
Išlaikytų darbo vietų skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 
         141 141  

5.1.5. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 

5.1.5.1. Baigtų įgyvendinti vietos projektų - - - - - - -  -    
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skaičius (vnt.) 

5.1.5.2. 
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 
- - - - - - -  -    

5.1.6. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-7.1 

5.1.6.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 2 - 2 2 40 

5.1.6.2. 
Faktinis dalyvių skaičius (vnt., ne 

unikalių) 
- - - - - - - 133 - 133 133 886,67 

5.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-7.2 

5.1.7.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
 - - - - - - 2 - 2 2 40 

5.1.7.2. 
Faktinis dalyvių skaičius (vnt., ne 

unikalių) 
       155  155 155 103,33 

5.1.8.  

5.2.  VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.2.1. 

Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 

etatų) skaičius pagal baigtus 

įgyvendinti vietos projektus (vnt.) 

     5    5 5 24,39 

5.2.2. 

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius 

pagal baigtus įgyvendinti vietos 

projektus (vnt.) 

         141 141  
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III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

6. 
INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR 

MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III IV 

6.1. 
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2018 

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.1.1. 
Informavimo renginys apie Kvietimo Nr. 2 ir Nr. 3 vietos 

projektams keliamus reikalavimus 

Konsultavimas dėl projektų 

planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos 

konsultacijos bei pagalba rengiant VP 

paraiškas.  

 

2018-02-06 

6.1.2. Informavimas organizacijos svetainėje www.kvvg.lt 
Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą 
2018-01/12 

6.1.3. 
VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ viešinimas 
Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą 

LRT laida ,,Kaime gyventi gera“ 

2018-12-08 

6.2.  
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2018 

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.2.1. Organizuotas informacinis renginys kvietimams Nr. 2 ir Nr. 3 
Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą 
2018-02-06 

6.2.2. 
Organizuotas VPS priemonės ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje 

vietovėje kūrimas ir plėtra“ informacinis susitikimas 

Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą. Bendruomenių, 

NVO iniciatyvų skatinimas 
2018-12-17 

6.2.3. Parengtas  VPS įgyvendinimo viešinimo straipsnis 

Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą. Bendruomenių, 

NVO iniciatyvų skatinimas 

Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“, 

Straipsnis ,,Kas gero Kupiškyje...“ 

2018-12-27 

6.2.4. 
Vietos pareiškėjams išdalinti dokumentų dėklai (su programos 

logotipais) 

Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą. Bendruomenių, 

NVO iniciatyvų skatinimas 
2018-10 

6.2.5. Informacijos teikimas apie kvietimus Nr. 2 ir  Nr. 3 
Informacijos sklaida apie VPS 

įgyvendinimo eigą. Bendruomenių, 

NVO iniciatyvų skatinimas 
2018-02-05 

6.3. 
Mokymai, įvykę 2018 ataskaitiniais metais  

 
Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Kita informacija 

 

6.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

6.3.1.1. 2018 m.  12 mėn. įsigyti mokymai, skirti  naujai priimtam administracijos VVG veiklos viešumo didinimas Patys mokymai vyks nuo 2019 m. 
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IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

7. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 

7.1. Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu 

Eil. 

Nr.  

Susirinkimo data 

 

Svarstyti klausimai 

 

Bendras VPS 

vykdytojos narių 

skaičius susirinkimo 

dieną 

Faktinis VPS 

vykdytojos 

visuotinio narių 

surinkime 

dalyvavusiųjų 

narių skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir bendro 

narių skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

7.1.1. 2018-07-02 

Dėl Kupiškio r. VVG VPS vadovo ataskaita už VPS 

įgyvendinimą. 

Einamieji klausimai (dėl planuojamų 2018-2019 m. kvietimų) 

37 18 49 

7.1.2.      

 Vidurkis: 37 18 49 

7.2. Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo sektorius 
Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

7.2.1. 
VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) 

pabaigoje (vnt.) 
19 11 7 

7.2.2. 
Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 

 
- - - 

darbuotojui - viešųjų ryšių specialistui (SEO mokymai).  sausio mėn. pab. Iki gegužės mėn. 

pab. Bus gautas kvalifikacijos 

kėlimo pažymėjimas. 

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

6.3.2.1. 
2018 m. mokymų nebuvo organizuota, nes pareiškėjai buvo konsultuojami 

bendraisiais klausimais. 
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7.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 3 - 4 

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 16 11 3 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  30 

7.3. Paaiškinimai  

 

8. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ 

8.1. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio data 

 
Svarstyti klausimai 

 

Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius 

 

iš jų pilietinės 

visuomenės sektoriaus 

atstovai  

iš jų verslo 

sektoriaus atstovai  

iš jų vietos 

valdžios 

sektoriaus atstovai  

 

I II III IV V VI 

8.1.1. 2018-01-30 

Dėl paprasto Kvietimo Nr. 2 pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” 

dokumentacijos tvirtinimo. 

Dėl paprastojo Kvietimo Nr. 3 pagal VPS priemonę ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas”  abi veiklos 

sritis dokumentacijos tvirtinimo. 

Dėl  VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 

Kiti klausimai (paprastojo Kvietimo Nr. 1 pagal priemonę 

,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje” rezultatai, 

kvietimų Nr.2 ir 3 informacinis renginys, planuojami kvietimai). 

6 

2 3 2 

8.1.2. 2018-03-23 

PAK - 1.  

1. Dėl VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komiteto 

darbo reglamento tvirtinimo. 

2. Dėl Eimanto Šerelio vietos projekto ,,Kaimo turizmo 

sodybos plėtra“, pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-

7 

1 3 3 
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6A-D-1-4, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. Dėl Alvaro Baltušio vietos projekto ,,Paslaugų teikimas 

žemės ūkiui“ pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-

6A-D-1-1, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

4. Dėl Eimanto Bražio vietos projekto ,,E. Bražio 

inžinierinės veiklos paslaugų plėtra“ pagal VPS priemonės 

,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, 

Nr. KUPI-LEADER-6A-D-1-5, pritarimo ir rekomendacijos 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

5. Dėl  gautų paraiškų pagal  VPS priemonės ,,Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi 

gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ preliminaraus 

prioritetinio sąrašo patvirtinimo ir siūlymo atmesti Broniaus 

Kaminsko vietos projekto ,,Biokuro gamyba Alizavoje“ paraišką, 

Nr. KUPI-LEADER-5C-D-1-2. 

6. Dėl UAB SLAVITA vietos projekto ,,Baldinių detalių iš 

klijuoto dygiuoto tašo gamybos linijos diegimas“ pagal VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ 

veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių 

panaudojimas“, Nr. KUPI-LEADER-5C-D-1-3, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARIMAI: 1. Patvirtinti  VPS vykdytojos vietos 

projektų atrankos komiteto darbo reglamentą. 

2. Pritarti  Eimanto Šerelio vietos projektui ,,Kaimo turizmo 

sodybos plėtra“, pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-

6A-D-1-4 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

3. Pritarti Alvaro Baltušio vietos projekto ,,Paslaugų 

teikimas žemės ūkiui“ pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas 

ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-
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6A-D-1-1 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

4. Pritarti Eimanto Bražio vietos projekto ,,E. Bražio 

inžinierinės veiklos paslaugų  plėtra“ pagal VPS priemonės 

,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį 

,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, 

Nr. KUPI-LEADER-6A-D-1-5 ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

5. Pritarti VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos srities ,,Inovatyvi gamyba ir 

efektyvus išteklių panaudojimas“ preliminarų prioritetinį sąrašą. 

Pritarti dėl Broniaus Kaminsko vietos projekto ,,Biokuro 

gamyba Alizavoje“ pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir 

efektyvus išteklių panaudojimas“, Nr. KUPI-LEADER-5C-D-1-2, 

siūlymo atmesti paraišką dėl VPS priemonei įgyvendinti skirtame 

VPS biudžete nėra likę paramos lėšų ir informuoti pareiškėją jei 

lėšų atsirastų. 

6. Pritarti UAB SLAVITA vietos projekto ,,Baldinių detalių 

iš klijuoto dygiuoto tašo gamybos linijos diegimas“ pagal VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ 

veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių 

panaudojimas“, Nr. KUPI-LEADER-5C-D-1-3 ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

8.1.3. 2018-05-15 

PAK – 2 (rašytinė procedūra) 

1. Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus 

vietos projekto ,,Svajonių sodai-savo rankomis“, pagal VPS 

priemonės ,, Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos 

skatinimas“ / veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“, Nr. KUPI-

LEADER-1C-MJ-3-6-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti 

kitą vertinimo etapą.  

2.  Dėl Juodpėnų jaunimo klubo vietos projekto 

,,Tradicijos-jaunų rankose“,  pagal VPS priemonės 

,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ / 

veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-1C-

JI-3-3-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

9 

3 3 3 
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etapą.  

3.  Dėl Adomynės kaimo bendruomenės vietos projekto 

,,Užveiklinkime jaunimą!“, pagal VPS priemonės ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ / veiklos sritį 

„Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų 

iniciatyvų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-1C-JKV-3-4-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

4. Dėl Šepetos kaimo bendruomenės vietos projekto 

,,Tradicinė Šepetos kaimo šventė 2018-jaunimo iniciatyva“, 

pagal VPS priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ / veiklos sritį „Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-1C-JKV-3-5-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

            5. Dėl Subačiaus bendruomenės vietos projekto 

,,Sukauptos tradicijos-jaunimo ateičiai“, pagal VPS priemonės 

,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ / 

veiklos sritį „Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“, Nr. KUPI-LEADER-1C-

JKV-3-5-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

           6. Dėl Palėvenėlės kaimo bendruomenės vietos projekto 

,,Atostogos Pelėvenėlėje“, pagal VPS priemonės ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ / veiklos sritį  

,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo ugdymas“, Nr. KUPI-LEADER-1C-SJI-3-1-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą. 

          7. Dėl Lietuvai pagrąžinti draugijos Kupiškio skyriaus 

vietos projekto ,,Pažink medelį, mylėk Tėvynę“, pagal VPS 

priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos 

skatinimas“ / veiklos sritį  ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių 

fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“, Nr. KUPI-LEADER-

1C-SJV-3-2-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

          8. Dėl Kupiškio rajono sporto klubas,,Pagardai“ vietos 

projekto ,,Sveikas gyvenimo būdas“, pagal 

VPS priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 
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integracijos skatinimas“ / veiklos sritį  ,,Socialinę atskirtį 

patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“, 

Nr. KUPI-LEADER-1C-SJV-3-7-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARIMAI: 1. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

2. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

4. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

5. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

6. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

7. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

8. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

 

8.1.4. 2018-06-21 

PAK – 3 (rašytinė procedūra). 

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Kupiškio 

raj., Alizavos sen., Alizavos mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-1-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

2.  Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Lauko treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., 

Kupiškio sen., Šepetos k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

9 

3 3 3 
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kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-4-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Lauko treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., 

Alizavos sen., Salamiesčio mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-6-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Turgavietės atnaujinimas ir sutvarkytmas 

Kupiškio raj., Skapiškio sen., Skapiškio mstl.“, pagal VPS 

priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-

2-3-2018, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo 

etapą.  

5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Lauko treniruoklių įrengimas Kupiškio raj., 

Šimonių sen., Adomynės k.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-8-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

NUTARIMAI: 1. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

2. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

4. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

5. pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

PAK – 3. 
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              1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Krepšinio aikštelės įrengimas Kupiškio raj., 

Šimonių sen., Šimonių mstl.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-2-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

             2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vietos projekto ,,Krepšinio aikštelės įrengimas Kupiškio raj., 

Kupiškio sen., Aukštupėnų k.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-9-2018, 

pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

             3. Dėl Kupiškio rajono Noriūnų J. Černiaus pagrindinės 

mokyklos vietos projekto ,,Aplinkos pritaikymas žmonėms su 

negalia siekiant sudaryti sąlygas jų bendruomeniniam 

gyvenimui ir socializacijai“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-5-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

           4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos 

projekto ,,Krepšinio aikštelės įrengimas Kupiškio raj., 

Noriūnų sen., Noriūnų k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-7-2018, pritarimo ir 

rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.  

NUTARIMAI: 1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos vietos projektui ,,Krepšinio aikštelės įrengimas 

Kupiškio raj., Šimonių sen,. Šimonių mstl.“, pagal VPS 
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priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-

2-2-2018 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą 

2. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos 

projektui ,,Krepšinio aikštelės įrengimas Kupiškio raj., 

Kupiškio sen., Aukštupėnų k.“, pagal VPS priemonės 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / 

veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-9-2018 ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą 

3. Pritarti Kupiškio rajono Noriūnų J. Černiaus pagrindinės 

mokyklos vietos projektui ,,Aplinkos pritaikymas žmonėms su 

negalia siekiant sudaryti sąlygas jų bendruomeniniam 

gyvenimui ir socializacijai“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-5-2018  ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą.  

4. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos 

projekto ,,Krepšinio aikštelės įrengimas Kupiškio raj., 

Noriūnų sen, Noriūnų k.“, pagal VPS priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas Nr. KUPI-LEADER-6B-I-2-7-2018 ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą.  

8.1.5. 2018-06-29 

Dėl  Kupiškio rajono VPS (Kupiškio rajono  2016-2023 m. 

integruota vietos plėtros strategija) 6,8,10,11 dalių tikslinimo ir 

patvirtinimo. 

 Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašų ir 

priedų  tikslinimo ir patvirtinimo (patvirtintos valdybos 2018-01-

30 sprendimu Nr. VA-18/01). 

11 

5 3 3 

8.1.6. 2018-07-13 Dėl  paprastojo kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašų ir 11 
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 priedų  tikslinimo ir patvirtinimo (patvirtintos valdybos 2018-01-

30 sprendimu Nr. VA-18/01). 
5 3 3 

8.1.7. 2018-07-24 Dėl  Kupiškio rajono VVG valdybos pirmininko rinkimų. 
9 

4 3 2 

8.1.8. 2018-09-10 

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 ir efektyvus išteklių panaudojimas“ 

finansavimo sąlygų aprašų (patvirtintos Kupiškio r. VVG 

valdybos 2017-11-02 sprendimu Nr. VA-17/03) tikslinimo ir 

patvirtinimo. 

11 

5 3 3 

 
Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, skaičiaus 

vidurkis: 
10 

8.2. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

8.2.1. 
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų 

prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 3 3 

 

2 (iš jų iki 40 m.) 

 

1 (iš jų iki 40 m.) 2 (iš jų iki 40 m.) 

8.2.2. Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 

4 1 1 

 

4  (iš jų iki 40 m.) 

 

1 (iš jų iki 40 m.) 1 (iš jų iki 40 m.) 

8.2.3. Pasitraukę VVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 

4 1 1 
 

2(iš jų iki 40 m.) 

 

1 (iš jų iki 40 m.) 1 (iš jų iki 40 m.) 

8.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 
5 3 3 

2  iš jų iki 40 m. 1  iš jų iki 40 m. 2  iš jų iki 40 m. 

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 11 
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5 iš jų iki 40 m. 

8.3. Paaiškinimai 

Nauja valdyba išrinkta 2018 m. liepos 02 d. trijų metų kadencijai 

(2018/2021). Nauja valdyba susideda iš 11 narių. Į valdybą išrinkti 6 

nauji asmenys. 

  

9. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė VPS vadovas 

VPS 

finansininkai ir 

(arba) 

buhalteriai 

VPS 

administratoriai 

VPS  viešųjų 

ryšių specialistai 
Iš viso 

I II III IV V VI VII 

9.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 

0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš 

ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  
1 0,5 0,3 0,6 2,4 

9.2. 

VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 
1 1 - - 2 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 

0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) 
1 0,5 0,3 0,6 2,4 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais 

metais (vnt.) 
1 1 - 1 3 
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V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

10. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. Nr. Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

10.1. Teritorinis principas 

10.1.1. 

Organizuoti du kvietimai  (NR. 2 ir Nr. 3) pagal VPS priemones: 

,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ bei 

,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

2018-02/04 

Kaimo gyventojų užimtumo, bendradarbiavimo ir 

partnerystės skatinimas per organizuojamas bendras 

veiklas; kaimo gyventojų pilietiškumo, savo krašto 

tradicijų ir kultūros bei istorijos pažinimo ir 

tautiškumo skatinimas.  VVG teritorijos 

patrauklumo didinimas  vietiniams gyventojams bei 

atvykstantiems turistams. 

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. Ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas 2018-07-02 
VVG nariai buvo informuoti apie planuojamus 

2018-2019 m. kvietimus 

10.2.2. Kvietimo  nr.2 dokumentacijos viešinimas 2018-02/04 
Kvietimai teikti VP paraiškas irvisa reikalinga 

dokumentacija viešinama el. svetainėje 

www.kvvg.lt 

10.2.3. Kvietimo  nr. 3 dokumentacijos viešinimas 2018-02/03 
Kvietimai teikti VP paraiškas irvisa reikalinga 

dokumentacija viešinama el. svetainėje 

www.kvvg.lt 

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. Valdybos susirinkimai 

2018-01-30,2018-06-

29, 2018-07-13, 

2018-07-24, 2018-09-

10 

VVG valdymo organas išlaiko proporcingą vietos 

valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo 

atstovavimą. 

10.3.2. 

Kvietimas Nr. 3 (pagal priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas, kaimo 

gyventojų aktyvinimas“) 

2018-02/03 
Pateiktos 5 paraiškos su partneriais (NVO, 

biudžetinėmis įstaigomis) 

10.4. Inovacijų principas 

http://www.kvvg.lt/
http://www.kvvg.lt/
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10.4.1. 

Kvietimas nr.3 (pagal priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas, kaimo 

gyventojų aktyvinimas“) 

2018-02/03 
Gauta 1 paraiška, susijusi su praktiniais mokymais 

(paraiška teikta su partneriais) 

10.5. Integruoto požiūrio principas 

10.5.1. Kvietimas nr.2 2018-02/04 

Įvykdytas  kvietimas nr.2 skirtas patrauklesnės 

vietovės kūrimas gyventojams ir atvykstantiems 

turistams (,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse ). 

10.5.2. Kvietimas nr.3 2018-02/03 

Įvykdytas  kvietimas nr. 3 skirtas (Kaimo gyventojų 

užimtumo, bendradarbiavimo ir partnerystės 

skatinimas per organizuojamas bendras veiklas; 

kaimo gyventojų pilietiškumo, savo krašto tradicijų 

ir kultūros bei istorijos pažinimo ir tautiškumo 

skatinimas. Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

skatinimas). 

10.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

10.6.1. Susitikimas su NMA atstovais (Vilnius) 2018-03-06 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG 

10.6.2. 
Dalyvavimas susitikime (išplėstinis NVO atstovų ir  VPT 

darbuotojų) dėl NVO perkančiųjų organizacijų (Vilnius) 
2018-03-08 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

10.6.3. Dalyvavimas kaimo tinklo LEADER darbo grupėje (Vilnius) 2018-03-22 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG,  

Dalyvavimas VVGT 

10.6.4. VVGT tinklo visuotinis susirinkimas (Raudondvaris) 2018-04-05 Dalyvavimas VVGT 

10.6.5. Susitikimas su ŽŪM atstovais (Utena) 2018-05-17 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG,  

Dalyvavimas VVGT 

10.6.6. Susitikimas su NMA atstovais (Kaunas) 2018-11-22 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,  

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG 

10.6.7. Dalyvavimas Kupiškio r. NVO renginiuose (Kupiškis) 2018-11-23 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
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11. HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

11.1. Jaunimas 

11.1.1. VVG administracija  2016-08-29 
VVG administracijoje dirba vienas 

darbuotojas iki 40 metų 

11.1.2. VVG valdyba 2018-07-02/2021-07-01 
VVG valdyboje 5 nariai (iš 11) yra iki 40 

metų (išrinkimo dienai) 

11.2. Kultūra 

11.2.1. Rengiami informaciniai renginiai skirti VPS įgyvendinimui 
2018-12-17, 2018-02-06, 

2018-12-08, 2018-12-27 

Patirties sklaida, informacijos 

pasiekiamumas 

11.3. Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

11.3.1. Kvietimas Nr. 2, kvietimas Nr. 3 
2018-02/03 

2018-02/04 

Pareiškėjai turėjo pagrįsti, kad vietos 

projektas neturės neigiamos įtakos teritorijos 

darniam vystymuisi 

11.3.2. Metodinės pagalbos teikimas vietos pareiškėjams (kvietimas nr.1, 2018-01/12 Konsultavimas vietos pareiškėjų  dėl 

10.6.8. 
Panevėžio apskrities atstovų posėdis (Kupiškis), teikti pasiūlymai dėl 

taisyklių 
2018-11-27 

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG, 

Dalyvavimas VVGT 

10.6.9. Nevyriausybinių organizacijų forumas (Vilnius) 2018-12-10 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,  

Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  VVG 

10.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.7.1. 
Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 

proc.) 
2018-02/04 

Kupiškio r. savivaldybės administracija teikė 

projektus (9 vnt.) erdvių pritaikymas visuomenės 

rekreacijos reikmėms ir prie projektų įgyvendinimo 

prisidėjo 20 proc. piniginiu įnašu. 

10.7.2. 
Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 

proc.) 
2018-02/03 

5 paraiškos teiktos su partneriais, kurie prie 

projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginiu įnašu. 3 

paraiškos prie kurių įgyvendinimo pareiškėjas 

prisideda piniginiu įnašu. 
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kvietimas nr.2) aplinkosauginių reikalavimų 

11.3.3.  Įgyvendintų vietos projektų viešinimas (kvietimas Nr. 1) 2018-01/12 Projektai susiję su aplinkos būklės gerinimu. 

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.1. KVVG valdyba 2018-07-02 

Valdybos sudėtis pagrindinių sektorių 

(savivaldos/verslo/NVO) ir įvairaus amžiaus: 

40:60 (vyrų/moterų) ir jaunų asmenų iki 40 

metų amžiaus imtinai (5 asmenys).  

11.4.2. Atrankos kriterijų nustatymas  2018-01/02 
Sudarytos sąlygos paraiškas teikti visoms 

grupėms (tarp fizinių asmenų vienodos 

galimybės tiek vyrams tiek moterims) 

11.4.3. Pareiškėjų konsultavimas 2018-01/12 
Administracijos darbuotojai suteikia 

informaciją ir konsultuoja laikantis lygybės ir 

nediskriminavimo principo. 

 

VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

12. 
VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS 

METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

12.1. 
Administracijos darbuotojai, VVG valdyba,  Parengta ir suderinta  kvietimų 

Nr. 2 ir  Nr. 3 dokumentacija 
2018-01-30 

VPS įgyvendinimą administruojantys 

darbuotojai rengė ir derino kvietimo 

dokumentaciją su valdyba 

12.2 Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 2 2018-02-01/04-03 Paskelbtas paprastas kvietimas nr.2 

12.3 Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 3 2018-02-01/03-01 Paskelbtas paprastas kvietimas nr. 3 

12..4. Administracijos darbuotojai, pareiškėjų konsultavimas 2018-01/12 
VPS įgyvendinimą administruojantys 

darbuotojai teikė konsultacijas VP teikėjams,  

12.5. 
Administracijos darbuotojai, Informacinis renginys  kvietimams Nr. 2 ir  

Nr. 3  

2018-02-06 

 

Organizuotas informacinis renginys skirtas 

supažindinti galimus pareiškėjus su kvietimo 

dokumentacija 

12.6. VVG valdyba, Atrankos posėdžiai 2018-05-15, Nr.3 Priimami sprendimai dėl projektų 
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2018-06-21, Nr.2 

12.7. VVG nariai, Visuotinis narių susirinkimas 2018-07-02 Išrinkta nauja valdyba 

12.8. Valdybos posėdžiai 

2018-01-30, 2018-06-29, 

2018-07-13, 2018-07-24, 

2018-09-10 

Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS 

įgyvendinimo 

    

 

13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. Nr. VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios buvo 

keičiamos ataskaitiniais 

metais, Nr. 

VPS keitimo 

iniciatorius 

 

VPS pakeitimo 

data 

 

I II III IV V 

13.1. 

VPS keitimas (techninio pobūdžio) susijęs su VPS prioritetų, 

priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais, 

EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis tikslinimu (6 dalis). 

VPS koregavimas (techninio pobūdžio) susijęs su VPS 8, 10 ir 11 

dalių tikslinimu pagal faktą (už 2017 ir 2018 metus) 

 

VPS vykdytojas 

(2018-07-02, Nr. S-

122) 

 

2018-07-05 

13.1.1. 

Tikslinama/papildoma VPS 6 dalis (29 psl.) III VPS 

prioritetas:Naujovėms imlios, socialiai saugios, sveikos,  pilietinės ir 

patriotiškos visuomenės /bendruomenės formavimas papildant 

priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos 

skatinimas“ veiklos sričių ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ ir ,,Socialinę 

atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo 

ugdymas“  žymėjimą 6B tiksline sritimi (veiklos sritys turės po dvi 

sąsajas, t.y. 1C ir 6B). 
 

VPS 6 dalis (29 psl.) III 

VPS 

prioritetas:Naujovėms 

imlios, socialiai saugios, 

sveikos,  pilietinės ir 

patriotiškos visuomenės 

/bendruomenės 

formavimasveiklos sritys 

  

13.1.2. 

8 dalis. 8.5.2. dalis. ,,Integruoto požiūrio principas“ (38 psl.) 

kvietimų sumos bei skaičius koreguotos pagal faktą (už 2017 ir 

2018 metus) 

8 lentelės (8.5.2. dalies 

,,Integruoto požiūrio 

principas“38 psl.).  

  

13.1.3. 10 dalis. Tikslinama lentelė pagal faktinę situaciją (keitėsi kvietimų 10 dalis. VPS   
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skaičius, padidėjo , t.y. buvo 7 dabar 9 (56 psl.). įgyvendinimo veiksmų 

planas (56 psl.). 

13.1.4. 

11 dalis. 11.4.  dalis. ,,Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“ 

(68 psl.). Tikslinimas susijęs su  8 ir 10 dalies tikslinimu. Lėšų 

poreikis patikslintas pagal faktinę situaciją (už 2017-2018 metus) 

11 dalis. (11.4.dalies ,, 
Indikatyvus VPS lėšų 

poreikis pagal metus“ 68 

psl.). 

  

 

14. VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS 

Eil. Nr. Pamoka Siūlomi veiksmai 

I II III 

14.1.  BLOGOSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS 

PAMOKOMS IŠVENGTI 

14.1.1. Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos  

14.1.1.1. 

Drausti ilgalaikį turtą, įsigytą ar sukurtą iš paramos Vietos projektui 

įgyvendinti lėšų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (įgytas turtas 

nedraustas 121 d. t.y. turtas apdraustas pradėjus jį eksploatuoti,o ne nuo 

įsigijimo datos) 

Akcentuoti pareiškėjams jų prisiimamus įsipareigojimus. 

<...>   

14.1.2. VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos  

14.1.2.1.   

<...>   

14.1.3. <...>  

<...>   

<...> <...>  

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS 

PAMOKOMS PASKATINTI 

14.2.1.   

<...>   

14.2.2.   

 

15. 
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS 

METAIS (KAI TAIKOMA) 
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Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti 

veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta 

informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais 

I II III IV 

15.1.    

 

 

 

________________________ 

16. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

16.1. Vardas, pavardė Neringa Čemerienė 

16.2. Pareigos VPS administravimo vadovas 

16.3. Atstovavimo pagrindas Įgaliojimas ,,Dėl projekto vadovo ir pavaduojančio asmens paskyrimo“ (2018 m. rugsėjo 28 d.) 

16.4. Data 2018-01-28 

16.5. Parašas ir antspaudas  


