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VALDYBOS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2014-10-29    Nr. VP- 05 
Molėtai 

 
Susirinkimas įvyko 2014-10-29 1400 val., adresu Inturkės g.4, Molėtai.  
Susirinkimo pirmininkas: Virgilijus Šironas 
Susirinkimo sekretorė: Vaida Miltenienė 
Dalyvauja valdybos nariai: Marytė Baliūnaitė, Agnė Gulbinienė, Nastė Zarembienė, Darius Laurinavičius, Rimantas Šavelis, Virgilijus Šironas, 
Kęstutis Šeškauskas. Kvorumas yra. 
Susirinkime dalyvauja: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento 
Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Stelmokaitienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigaliūnienė, VVG 
darbuotojai - projekto vadovė Violeta Navickienė, projekto administratorė Vaida Miltenienė ir projekto finansininkė Janina Leišienė. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Lėšų vietos projektų įgyvendinimui skyrimo posėdžio darbotvarkės patvirtinimas. 
2. Vietos projektų ataskaitų ir  jų išvadų pristatymas.  
3. Vietos projektų ataskaitų  ir išvadų svarstymas ir sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos projekto įgyvendinimui skyrimo. 
4. Rezervinių vietos projektų pirmumo eilės sudarymas. 
 
 
1.SVARSTYTA. Lėšų vietos projektų įgyvendinimui skyrimo posėdžio darbotvarkės patvirtinimas. 
 Vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas Virgilijus Šironas informavo, jog posėdis yra teisėtas. Jame dalyvauja 7 valdybos nariai iš 8. 
Prieš pradedant projektų pristatymą pirmininkas siūlo patvirtinti šio posėdžio darbotvarkę.  
Posėdžio dalyviai  darbotvarkei pastabų neturi. 
NUTARTA.  
Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 
 
2.SVARSTYTA. Vietos projektų ataskaitų ir išvadų pristatymas.  
 2.1. Pristatomas projektas “Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-001).  
Projektą pristato V. Navickienė. Pareiškėjas –Verbiškių bendruomenės centras, projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija. 
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Projektas teikiamas pagal 2 prioriteto 2.1 priemonę. Projektas – viešasis.  Projekto tikslas: ugdyti Verbiškių gyventojų darbo įgūdžius, 
sustiprinant bendruomenės materialinę bazę, įvairinant gyventojų užimtumo formas ir skatinant  verslumą. Projekto uždaviniai: įsigyti siuvimo 
kursams reikalingus darbo įrenginius ir priemones; suorganizuoti 45 ak. val. siuvimo kursus; įrengti vaikų žaidimų kampelį; pakeisti 
bendruomenei, priklausančių patalpų langus (3 vnt.) ir duris (1 vnt.) atlikti apdailą; surengti du projekto viešinimo renginius. Vietos projekto 
metu numatoma vykdyti veikla: bendruomenei, priklausančių patalpų langų ir durų  pakeitimas, atliekant apdailą; projekto veikloms vykdyti 
reikalingų prekių ir įrangos įsigijimas; siuvimo kursai; projekto viešinimo renginiai. Projektas yra kryptingos veiklos tęsinys.  Numatytas 
minimalus kursų dalyvių skaičius. Projekto įgyvendinimo trukmė – 8 mėn.  
Pareiškėjas prisideda savanoriškais darbais: viešinimo straipsniai, pristatymų apie projektą parengimas, renginių vedimas ir  pavyzdinių gaminių 
sukūrimas ir jų aprašymas,  iš viso 90 val. (1 300 Lt). Projekto partneris prisideda nekilnojamojo turto verte, kuri sudaro 6 790 Lt.  
Projektas bus viešinamas Molėtų r. vietos veiklos grupės internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt , VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo 
informacijos centro internetiniame tinklapyje www.infomoletai.lt.  Suplanuoti du viešinimo renginiai. Naudos ir kokybės vertinimą surinktas 
balų vidurkis – 94. Tinkamos finansuoti išlaidos – 40 450 Lt. Pareiškėjo prašoma paramos suma 32 360 Lt, rekomenduojama skirti – 32 360 Lt. 
Projektas parengtas tinkamai, netinkamų išlaidų nenustatyta. 
Pateiktas bendradarbiavimo sutarties projektas, todėl informuoti bendruomenę, jog pasirašyta bendradarbiavimo sutartis turi būti pateikta iki 
vietos projekto sutarties pasirašymo. Pasitikslinta ar bendruomenė pavirtino įsipareigojimą apdrausti turtą. Vertintoja patvirtino, kad į šį 
klausimą bendruomenė atsakė teigiamai.  
J. Grigaliūnienė  pasiteiravo  dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo (pridėti  dokumentą),  nes PVA nenurodyta informacija. Taip pat PVA 
prašo  patikslinti ir nurodyti pastato unikalų numerį, salės plotą,  patikslinti rodiklių lentelę, viešinimo būdus. Ištaisyti 3 lentelėje 1 eilutėje 
aritmetinę klaidą. V. Šironas paklausė, ar ta patalpa nebus naudojama kaip sporto salė. Atsakė, kad ne, patalpos per mažos ir nenaudojamos kaip 
sporto salė.  
 
NUTARTA. Skirti lėšas projektui „Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-001). Balsavo: už -7, 
prieš - 0, susilaikė - 0. 
 
 2.2. Pristatomas projektas “Laisvalaikio praleidimo vietos jaunimui galimybių plėtra Ambraziškių ir Žalvarių apylinkėse“ 
(LEADER-14-MOLĖTAI-05-002).  
Pareiškėjas – klubas „Jaunimo brizas“, projekto partneris – VO Žalvarių bendruomenės centras.  Projekto tikslas: Ambraziškių ir Žalvarių 
apylinkių jaunimui ir kitiems šių bendruomenių gyventojams sudaryti palankias sąlygas laisvalaikio užimtumą šaltojo sezono metu, sukurti 
sąlygas bendravimui su žmonėmis iš kitų bendruomenių. Projekto uždaviniai: įsigyti naujoms laisvalaikio užimtumo formoms reikalingą 
inventorių, suorganizuoti savaitgalinę sporto stovyklą su dalyviais iš kitų bendruomenių, surengti rajonines kaimo gyventojų stalo teniso 
varžybas, surengti atvirą stalo žaidimų savaitgalį, suorganizuoti varžybas slidėmis. Projekto trukmė 6 mėn. Numatyta minimalus dalyvių skaičius 
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įvairiuose renginiuose, suplanuotos  stovyklų veiklos.  
Pareiškėjas ir partneris  prisideda savanoriškais darbais:  stovyklos programos parengimas; stovyklos organizavimas ir  koordinavimas; stalo 
žaidimų savaitgalio programos sudarymas,  organizavimas; stalo teniso treniruočių, stalo žaidimų pamokų planų sudarymas;  treniruočių ir 
pamokėlių pravedimas; varžybų ir žygių slidėmis organizavimas; straipsnių, pranešimų ir skelbimų rašymas; viešinančio projekto filmuko 
kūrimas,  iš viso 536,2  val. Partnerio atliekami nemokami savanoriški darbai sudaro -  8,03 proc., pareiškėjo - 11,97 proc. Projektas bus 
viešinamas klubo, Ambraziškių bendruomenės centro  tinklapyje, facebook profilyje. Patikslinti PVA dėl projekto viešinimo ir rodiklių.  
Naudos ir kokybės vertinimą surinktas balų vidurkis – 91. Tinkamos finansuoti išlaidos – 38 675 Lt. Pareiškėjo prašoma paramos suma 31 034 
Lt, rekomenduojama skirti – 30 940 Lt.  
J. Grigaliūnienė  PVA prašo  patikslinti rodiklių lentelę, nurodyti viešinimo būdus. 
 
NUTARTA. Skirti lėšas projektui „Laisvalaikio praleidimo vietos jaunimui galimybių plėtra Ambraziškių ir  Žalvarių apylinkėse“ 
(LEADER-14-MOLĖTAI-05-002). Balsavo: už -5, prieš - 0, susilaikė – 0. Nusišalina valdybos nariai V. Šironas ir A. Gulbinienė.  
 
 
2.3. Pristatomas projektas “Teatro sodyba“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-003).  
Pareiškėjas –VŠĮ „Teatriukas“. Projekte numatyta išlaida techninio projekto parengimas, tačiau nėra numatyta statybos darbų. Techninio 
projekto parengimo paslaugos finansavimas, neatliekant kartu ir statybos darbų,  nefinansuotinas. 
Techninio projekto parengimo paslauga skirta (pagal panaudos sutartį  užregistruotą VĮ Registrų centre ) fizinio asmens  nuosavybės pagrindu 
valdomo pastato remontui. Vadovaujantis  specialiųjų taisyklių 16 ir 21.7  punktais  į fizinio asmens turtą negalima investuoti. 
Techninio projekto parengimo paslaugos kaina yra   netinkama finansuoti.  Vietos projekto biudžete suplanuotas projekto finansininko darbo 
užmokestis, kuris  nėra tinkama išlaida. Dėl šios priežasties įnašas natūra mažinamas  ir  bendra  projekto vertė sumažėjo iki 23 893 L , o 
paramos suma sumažėja iki 20 576 Lt t.y.  remiantis spec. taisyklių 35 punktu šis projektas neatitinka reikalavimo -  mažiausia rezervinio vietos 
projekto vertė (neįskaitant PVM) pagal visas strategijoje numatytas priemones negali būti mažesnė nei 25 000 Lt (7240,50 EUR) (dvidešimt 
penki tūkstančiai litų);    
 
NUTARTA. Neskirti lėšų vietos  projektui „Teatro sodyba“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-003), kadangi neatitiko tinkamumo 
reikalavimų. Balsavo: už -7, prieš - 0, susilaikė - 0. 

 
 

2.4. Pristatomas projektas “Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir 
džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-004).  
Pareiškėjas – Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“, projektas partnerio neturi.  Projekto tikslas: Žiūrų kaimo bendruomenei „Žiūrai ir 
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kaimynai“ sudaryti prielaidas mažinti socialinę atskirtį ir didinti vietos gyventojų užimtumą organizuojant naują bendruomeninę veiklą - 
vaistažolių rinkimo, džiovinimo ir realizavimo verslą. Projekto uždaviniai: įtraukti vietos gyventojus į naują bendruomeninę veiklą - vaistažolių 
verslo organizavimą; ištirti technines ir organizacines vaistažolių verslo organizavimo prielaidas Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir 
kaimynai“, kurios mažina socialinę atskirtį ir didina vietos gyventojų užimtumą. 
Vietos projekto metu numatoma vykdyti veikla: vaistažolių rinkimo ir džiovinimo verslo organizatorių komandos formavimas (iš bendruomenės 
lyderių) ir vaistažolių rinkėjų komandos formavimas (įtraukiant tiek socialinę atskirtį patiriančius asmenis, tiek tuos bendruomenės narius, kurie 
nori dalyvauti bendroje vaistažolių verslo organizavimo veikloje) ir vaistažolių rinkimo, džiovinimo ir realizavimo proceso organizavimo etapas: 
bus pasitelkti mokslininkai, kurie bendruomenės poreikiams sukonstruos saulės energija maitinamą vaistažolių džiovyklą ir apmokys kaip ja 
naudotis; bus sudarytas renkamų vaistinių augalų sąrašas; savanoriai vaistažolių rinkėjai pradiniame etape surinks nustatytus žaliavos kiekius; 
bus surasta apyvartinių lėšų, kurių dėka bus parengtas ir praktiškai išbandytas bendruomenės verslo finansinis modelis ir tuo pačiu bus sudarytos 
sąlygos vietos gyventojams priduoti surinktą kokybišką žaliavą; bus kuriami arbatžolių mišiniai ir sprendžiami jų įpakavimo bei realizavimo 
klausimai ir t.t. 
Pareiškėjas prisideda savanoriškais darbais. Nemokamas savanoriškas darbas sudaro 20 proc viso įnašo natūra vertės. Nemokamus savanoriškus 
darbus laisvu nuo darbo metu atliks 15 asmenų. Jie atliks šiuos darbus: pačiame pirminiame vaistažolių verslo organizavimo etape 2 mėn. (po 33 
val. kiekvieną mėnesį) savanoriškais pagrindais rinks nustatytus žaliavos kiekius, savanoriškais pagrindais bus atliekamas vietos projekto 
administravimas. Apskaičiuojant nemokamo savanoriško darbo vertę taikytas 14,47 Lt valandinis mėnesinio bruto darbo užmokesčių dydis. 
Laiko trukmės  nustatymo pagrindas nustatytas vadovaujantis patirtimi. Numatyta, jog fiziniai asmenys laisvu nuo darbo metu dirbs 1040 val. 
Naudos ir kokybės vertinimą surinktas balų vidurkis – 90. Tinkamos finansuoti išlaidos – 75 000 Lt. Pareiškėjo prašoma paramos suma 60 000 
Lt, rekomenduojama skirti – 60  000Lt. Projektas parengtas tinkamai, netinkamų išlaidų nenustatyta. 
J. Grigaliūnienė  PVA prašo  patikslinti rodiklių lentelę, nurodyti viešinimo būdus. Ištaisyti 5 lentelėje 1.1 eilutėje aritmetinę klaidą.  
 
 
NUTARTA. Skirti lėšas projektui „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir 
džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai“ (LEADER-14-MOLĖTAI-05-004). Balsavo: už -7, prieš - 
0, susilaikė - 0. 

 
 
 

VALDYBOS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS  POSĖDŽIO PROTOKOLO Nr.05 
NUTARIAMOJI DALIS  

 

3.SVARSTYTA. Vietos projektų ataskaitų ir išvadų svarstymas ir sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos projektų įgyvendinimui skyrimo. 
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3. NUTARTA. Skirti lėšas projektams įgyvendinti 
 

Eil. 
Nr. 

Vietos projekto 
paraiškos 

registracijos 
numeris 

 
Pareiškėjo 

pavadinimas 

 
 

Projekto pavadinimas  

Skirta 
paramos lėšų 

suma, Lt 

Paramos 
intensyvumas, 

% 

Skirta lėšų 
suma PVM 

kompensuoti
, Lt 

Strategijos 2 prioriteto 2.1 priemonę Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas  
Veiklos sritis –  Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms 

1. LEADER-14-
MOLĖTAI-05-

001 

VO Verbiškių  
bendruomenės centras 

Veiklios bendruomenės puoselėjimas 
Verbiškėse 

32 360 80 _____ 

2.  LEADER-14-
MOLĖTAI-05-

004 

Žiūrų kaimo 
bendruomenė  „Žiūrai 

ir kaimynai“ 
 

Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo 
galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių 

rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų 
kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai 

60 000 80 _______ 

Strategijos 2 prioriteto 2.2 priemonę Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas Veiklos sritis –  Parama jaunimo 
saviraiškos iniciatyvoms  
3.  LEADER-14-

MOLĖTAI-05-
002 

Klubas „Jaunimo 
brizas“ 

Laisvalaikio praleidimo vietos jaunimui 
galimybių plėtra Ambraziškių ir Žalvarių 

apylinkėse 

30 940  80 ________ 

 

4. Rezervinių vietos projektų pirmumo eilės sudarymas. 

Pirmininkas pristatė, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 
krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių 55.3  ir 55.4 punktais 
rezerviniai vietos projektai gali būti atrenkami ir tvirtinami iki 2014 m. spalio 31 d.,  bei sudaryta rezervinių vietos projektų pirmumo eilė pagal 
taisyklėse nustatytus kriterijus. Šie kriterijai valdybos nariams  buvo išsiųsti kartu su posėdžio medžiaga. Klubas „Jaunimo brizas“  pirmas eilėje, 
kadangi teikimas projektas jaunimui. VO Verbiškių  bendruomenės centro projekto naudos ir kokybės vertinimo balas aukštesnis nei Žiūrų 
kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ eilėje yra antras. 
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NUTARTA: Patvirtinti  tokią rezervinių vietos projektų  pirmumo eilę: 

1. Klubas „Jaunimo brizas“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-002 - „Laisvalaikio praleidimo vietos jaunimui galimybių plėtra Ambraziškių ir 

Žalvarių apylinkėse“; 

2. VO Verbiškių  bendruomenės centras Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-001 - „Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“; 

3. Žiūrų kaimo bendruomenė  „Žiūrai ir kaimynai“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-004 - „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių 

ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai“. 

Šie projektai tinkami finansuojami, tačiau sutartys  bus pasirašomos tik atsiradus papildomoms lėšoms.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas  ______________    Virgilijus Šironas 

Susirinkimo sekretorė      ______________    Vaida Miltenienė 

 
Valdybos nariai:              _______________    Loreta Štelbienė                              _______________   Darius Laurinavičius 

                   _______________   Marytė Baliūnaitė                            _______________   Kęstutis Šeškauskas 

                                        _______________    Nastė Zarembienė                             _______________  Rimantas Šavelis 

                                        _______________    Agnė Gulbinienė  


