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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2021-03-09 Nr. VP-03 

Molėtai 

 

 

Susirinkimas prasidėjo  20201 m. kovo 9 d.15:00 val. per MS Teams platformą. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė  

Susirinkime dalyvauja: VVG valdybos nariai: Aidonas Užubalis, Dalia Žygelienė, Lina Dieninė, 

Vaida Saugūnienė, Kristina Pumputienė, Virginija Pusvaškienė, Vytis Štelbys, Virgilijus Šironas ir 

VVG administruojantis biuras: administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, administratorė Janina 

Leišienė.  

Nedalyvavo: Robertas Rabcevičius, Vidas Stepanavičius, Vytautė Mozūrienė. 

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Kvorumas yra: 8 balsai. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl sprendimo nedetalizuoti 9 kvietimo priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei 

plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-8“ FSA esančios 2 lentelės „Vietos projektų atrankos kriterijai“ papunkčio 2.1.3. “Projekto 

veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu.” ir visus 9 kvietimui pagal priemonę  

„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius“ pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl sprendimo nedetalizuoti 9 kvietimo priemonės „Novatoriško ūkio ir 

verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8“ FSA esančios 2 lentelės „Vietos projektų atrankos kriterijai“ papunkčio 

2.1.3. “Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu.” ir visus 9 kvietimui pagal 

priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą 

ir kitus vietos išteklius“ pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė pristatė situaciją, kad vertinimo metu kyla ginčas 

dėl inovatyvumo kriterijaus detalizavimo ir pagrindimo kokiu mastu bus projekto inovacija, todėl NMA 

rekomenduoja atsisakyti detalizavimo ir visus pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

 

BALSAVO : už – 8, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA: Patvirtinti sprendimą nedetalizuoti 9 kvietimo priemonės „Novatoriško ūkio ir 

verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8“ FSA esančios 2 lentelės „Vietos projektų atrankos kriterijai“ papunkčio 

2.1.3. “Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu.” ir visus 9 kvietimui pagal 

priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą 



2 

 

ir kitus vietos išteklius“ pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu. 

 

2. SVARTYTA: Kiti klausimai. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė informavo, kad iš kvietimui skirtų lėšų galima būtų 

finansuoti 3 projektus. Tačiau, atsižvelgiantį į ankstesnį sprendimą, 11 projektų surenka vienodai po 100 

balų, todėl jie būtų toliau vertinami vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 95.3. punktu 

„jeigu keliems vietos projektams, pateiktiems to paties kvietimo teikti vietos projektus metu, vietos 

projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skiriama ta pati (vienoda) balų suma ir ji yra žemiau 

pereinamojo balo, tačiau daliai vienodą balų skaičių surinkusių vietos projektų užtenka kvietimo 

biudžeto lėšų, VPS vykdytojos valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti preliminarų antrąjį 

prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijus – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto 

paraiškas, surinkusias vienodą balų skaičių ir esančias žemiau pereinamojo balo, ir pripažinti dalį (kuriai 

užtektų kvietimo teikti vietos projektus) vietos projektų finansuotinais iš paramos VPS įgyvendinti lėšų 

ir (ar) priimti sprendimą skirti trūkstamą lėšų sumą” . 

Administratorė Janina Leišienė pristatė vertinimo pagal antrinius prioritetinius vertinimo 

kriterijus rezultatus ir informavo, kad antroje vietoje išsirikiuoja trys vienodai balų surinkę projektai, 

kuriems visiems finansuoti neužtenka kvietimo lėšų. Todėl, atsižvelgiant į jau kylančius ginčus tarp 

pareiškėjų, siūloma vadovautis Vietos projektų administravimo taisyklių 96 punkto „Jeigu po pirmojo 

prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks buvo atliekamas)“ 

96.1. papunkčiu „neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, kuriems vietos 

projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta ta pati (vienoda) balų suma, VPS 

vykdytojos valdymo organo sprendimu gali būti sudarytas rezervinių vietos projektų sąrašas arba 

pripažįstama, kad vietos projektams įgyvendinti nebus skiriama paramos dėl paramos VPS įgyvendinti 

lėšų trūkumo“ ir pripažinti, kad antroje vietoje esantiems ir vienodą balų skaičių surinkusiems trims 

vietos projektams įgyvendinti nebus skiriamas finansavimas dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. 

Valdybos pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie 

ŽŪM dėl išaiškinimo, ar galimas toks sprendimas. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

 

BALSAVO : už – 8, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA: Kreiptis raštu į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽŪM dėl išaiškinimo, ar 

galima priimti sprendimą vadovautis Vietos projektų administravimo taisyklių 96 punkto „Jeigu po 

pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks buvo 

atliekamas)“ 96.1. papunkčiu „neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, 

kuriems vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta ta pati (vienoda) balų 

suma, VPS vykdytojos valdymo organo sprendimu gali būti sudarytas rezervinių vietos projektų 

sąrašas arba pripažįstama, kad vietos projektams įgyvendinti nebus skiriama paramos dėl paramos 

VPS įgyvendinti lėšų trūkumo“ kadangi, atlikus vertinimą pagal antrinius prioritetinius vertinimo 

kriterijus trys antroje vietoje išsirikiavę projektai surenka vienodą balų skaičių,  ir pripažinti, kad 

antroje vietoje esantiems ir vienodą balų skaičių surinkusiems trims vietos projektams įgyvendinti 

nebus skiriamas finansavimas dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. 

 

 

 

  Susirinkimo pirmininkas                                                                                      Vaida Saugūnienė

                                                                            

 Susirinkimo sekretorė                                                                                               Dalia Mikelinskienė                                                                                            

                                                                       


