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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020-05-14 Nr. VP-07 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo 2020-05-07, 16:00 val.; pasibaigė 2020-05-14 15:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė  

Susirinkime dalyvauja: VVG valdybos nariai: Aidonas Užubalis, Dalia Žygelienė, Robertas 

Rabcevičius, Vaida Saugūnienė, Lina Dieninė, Kristina Pumputienė, Virginija Pusvaškienė, Vytautė 

Mozūrienė, Virgilijus Šironas ir VVG administruojantis biuras: administravimo vadovė Dalia 

Mikelinskienė, administratorė Janina Leišienė.  

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Nedalyvavo posėdyje: Vytis Štelbys ir Vidas Stepanavičius. 

Kvorumas yra: 9 balsai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. 

2.  Dėl kvietimo Nr.8 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2.-SAVA-10, 

LEADER-19.2.-SAVA-3 ir LEADER-19.2.-SAVA-5. 

3. Dėl kvietimo Nr. 8  galiojimo termino nuo 2020-05-19 8:00 val. iki 2020-07-20 15:00 

val. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų dėl darbotvarkės nepateikta. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Patvirtinu" arba "Nepatvirtinu" iki  2020 m. gegužės 14 

d. 15:00 val. 

 

BALSAVO : už-9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

 

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr.8 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-

19.2.-SAVA-10, LEADER-19.2.-SAVA-3 ir LEADER-19.2.-SAVA-5. 

Valdybos nariams pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame detalizuota, kokie pakeitimai ir 

kodėl siūlomi:  

1. Priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos 

paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Pagal šią priemonę buvo kviečiama teikti vietos projektus jau 

keturis kartus. Per visus kvietimus gauta 4 projektai, iš jų jau trys projektai įgyvendinti. Šios priemonės 

kvietimo dokumentai parengti ankstesnių dokumentų pagrindu. Pakeitimai atlikti, vadovaujantis NMA 

atnaujintų pavyzdinių dokumentų formomis ir papildomai siūloma tokie finansavimo sąlygų aprašo 

keitimai: 

1.1.  Siūloma pakeitimus finansavimo sąlygų aprašo lentelėje 2. VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJAI: 

1.1.1. sumažinti pirmo (2.1.1.), antro (2.1.2.) ir trečio (2.1.3.) kriterijų didžiausią galimą 

balą iki 25 ir atitinkamai sumažinti išskaidymų balus bei padidinti ketvirto kriterijaus balą; 
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1.1.2. pakeisti ketvirtą kriterijų „Vietos projekto pareiškėjas turi patirties įgyvendinant 

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą“ į „Numatytas projekto ilgalaikis poveikis ir 

tęstinumo galimybės“. Manoma, jog šis kriterijus yra naudingesnis projekto kokybės vertinimui, negu 

pareiškėjo turima patirtis. 

2. Priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Ši priemonė 2019 metais turėjo vieną kvietimą, bet negauta nei vienas 

projektas. Šios priemonės kvietimo dokumentai parengti ankstesnių dokumentų pagrindu. Pakeitimai 

atlikti, vadovaujantis NMA atnaujintų pavyzdinių dokumentų formomis ir papildomai siūloma tokie 

finansavimo sąlygų aprašo keitimai: 

2.1. Siūloma pakeitimai finansavimo sąlygų aprašo lentelėje 2. VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJAI. Pirmi trys kriterijai yra iš strategijos ir jų keisti kol kas negalima, gal būt 

verta sumažinti reikalavimus: 

2.1.1. Sumažinti kriterijų skaičių iki 4 t.y. išbraukti paskutinį 5 kriterijų ir balus tarp 

visų kriterijų paskirstyti vienodai. 

2.1.2.  Antro kriterijaus „Didesnis mokymų dalyvių, jau vykdančių vietos projektus, 

skaičius“ 2.3. punktą išbraukti ir sumažinti dalyvių skaičių: 2.1 punkte iki „6 ir daugiau“, o 2.2. iki 

„nuo 3 iki 5“. Manoma, jog tokį skaičių dalyvių, vykdančių vietos projektus, būtų sudėtinga surinkti.  

2.1.3. Trečio kriterijaus „Jaunimo iki 29 m. (paraiškos pateikimo momentu) 

dalyvavimas mokymo procese“ 2.3. punktą išbraukti ir sumažinti dalyvių skaičių; 3.1. punkte iki „4 ir 

daugiau“, o 3.2. punkte „ nuo 1 iki 3“. Motyvas toks pat kaip ir dėl 2.1. punkto. 

3.  Priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Pagal šią priemonę buvo 3 kvietimai, šiuo 

metu įgyvendinami 4 projektai. Šios priemonės kvietimo dokumentai parengti ankstesnių dokumentų 

pagrindu. Pakeitimai atlikti, vadovaujantis NMA atnaujintų pavyzdinių dokumentų formomis ir 

papildomai siūlomi tokie finansavimo sąlygų aprašo keitimai: 

3.1.  Siūlomi pakeitimai finansavimo sąlygų aprašo lentelėje 2. VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJAI: 

3.1.1. sumažinti kriterijų skaičių iki 4, išbraukiant penktąjį kriterijų kaip perteklinį ir jo 

balus pridedant prie pirmojo kriterijaus, išlaikant privalomas balų skyrimo proporcijas.  

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Pritariu" arba "Nepritariu" iki  2020 m. gegužės 14 d. 

15:00 val. 

BALSAVO : už-9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr.8 dokumentus priemonėms: LEADER-19.2.-SAVA-

10, LEADER-19.2.-SAVA-3 ir LEADER-19.2.-SAVA-5. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr. 8  galiojimo termino nuo 2020-05-19 8:00 val. iki 

2020-07-20 15:00 val. 

Siūlomas kvietimo Nr. 8 galiojimo terminas nuo 2020 m. gegužės 19 d. 8:00 val. iki 2020 

m. liepos 20 d. 15:00 val. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Pritariu" arba "Nepritariu" iki  2020 m. gegužės 14 d. 

15:00 val. 
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BALSAVO : už-9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr. 8  galiojimo terminą nuo 2020-05-19 8:00 val. iki 

2020-07-20 15:00 val. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                Dalia Mikelinskienė 


	Susirinkimo sekretorė                          _____________                                Dalia Mikelinskienė

