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Posėdis vyko 2018 m. lapkričio 15 d. 16.30 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, 

Birutės g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Odeta Budraitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas 

Každailis, Birutė Kukanauskienė, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Ramūnas 

Vaitiekūnas, Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.    

 

DARBOTVARKĖ. 

1.  Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas 

saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonės „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų 

skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimas. 

 

Kalbėjo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, kuri informavo valdybos narius, kad vertinant 

ketvirtojo kvietimo vietos projektų paraiškas, pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, 

mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose 

teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų apraše pastebėtas neatitikimas tinkamumo 

reikalavimams.  

Pagal šią veiklos sritį vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) nurodyta, kad Vietos 

projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 

m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-25)) (toliau – 

Vietos projektų administravimo taisyklės). Parengtas FSA su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės 

ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) suderintas 2018 m. kovo 21 d., raštas Nr. BRK-1331, VVG valdybos 

patvirtintas 2018 m. kovo 30 d. protokolu Nr. 4, paraiškų  rinkimas vyko nuo balandžio 25 d. iki birželio 22 

d. Paskelbus kvietimą apie paraiškų rinkimą, keitėsi Vietos projektų administravimo taisyklės, nauja 

redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-

226.  

Vietos projektų administravimo taisyklių 62 punkte numatytas FSA keitimas dėl jo trūkumų, 

susijusių su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams ir (arba) VPS – tinkamumo sąlygų ir 

reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų, tinkamų finansuoti išlaidų – keitimu. Vadovaujantis Vietos 

projektų administravimo taisyklių 62.2 punktu vietos projektų vertinimo laikotarpiu FSA keitimas gali būti 

atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas ir teisėti 

lūkesčiai.  

VPS administravimo vadovė prašo valdybos narius pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 4 pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos 

sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 

finansavimo sąlygų aprašo keitimui, kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarka būtų nustatoma 

vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
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ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-226. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti tokiam 

keitimui.  

 

NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 1.1 eilutę 

įrašant, kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 

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

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


