ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
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PROTOKOLAS
2018-04-26 Nr. 3
Elektrėnai
Susirinkime dalyvauja: 10 VVG narių iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Jonas Grybauskas, Živilė
Dastikienė, Arūnas Kanapeckas, verslo – Rita Marcinkevičienė, Inga Čižienė, Saulius Girčys,
pilietinės visuomenės – Silvija Bielskienė, Lilija Stasiulionienė, Stasys Virganavičius, Vytas
Barzdaitis). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus.
Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė
Susirinkimo sekretorius: Lina Bernatavičienė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo, planuojamo kvietimo Nr. 4 ir Nr. 5.
2. Dėl naujų VVG narių prašymų svarstymo ir sąrašo tvirtinimo.
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo, planuojamo kvietimo Nr. 4.
VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų savivaldybės
vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau –VPS)
priemones „Kaimo gyventojų švietimas“ ir „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas finansavimo
sąlygų aprašus, kvietimo Nr. 4, suderintus su NMA, informavo, kad šiuo metu yra derinamas kvietimas
Nr. 5 pagal priemones „Bendruomeniškumo ugdymas“ ir „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“.
Pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, suderintą su
NMA, ir kitus kvietimo dokumentus tvirtinti VPS vykdytojos valdymo organui, turinčiam teisę priimti
sprendimus dėl VPS įgyvendinimo.
L. Bernatavičienė informavo, kad VPS vykdytojos valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimus
dėl VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki–balsuoti dėl vietos projektų finansavimo sąlygų
patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo
pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi
pateikti prašymą (-us) nušalinti, kaip nurodyta Taisyklėse.
Posėdžio pirmininkė pateikė balsavimui kvietimo Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimą.
Balsavimas: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 4 skelbimą ir dokumentaciją.
2. SVARSTYTA. Dėl naujų VVG narių prašymų svarstymo ir sąrašo tvirtinimo.
Lina Bernatavičienė pristatė Kazokiškių jaunimo asociacijos „Ąžuolas“ pirmininko Dovydo
Demeškevičiaus prašymą įstoti į Elektrėnų VVG narius ir Onos Dulkienės, Irenos Petkevičienės ir
Rimanto Sabučio prašymus išstoti iš VVG. Pirmininkė informavo, kad peržiūrėjusi visus susirinkimų
protokolus VVG ir valdybos narys Linas Sindaravičius nėra dalyvavęs nei viename posėdyje, todėl
pasiūlė jį pašalinti iš VVG narių. L.Bernatavičienė pakvietė balsuoti už Kazokiškių jaunimo
asociacijos „Ąžuolas“ deleguoto pirmininko Dovydo Demeškevičiaus (pilietinės visuometės sektorius)
priėmimą į VVG narius ir Lino Sindaravičiaus (verslo sektorius) pašalinimo iš narių. Valdyba
vienbalsiai pritarė priimti į narius Dovydą Demeškevičių, pašalinti iš narių Liną Sindaravičių ir
patvirtinti naują VVG narių sąrašą.
NUTARTA: vienbalsiai pritarti visiems 2 punkto klausimams:

1) priimti į VVG narius Kazokiškių jaunimo asociacijos „Ąžuolas“ deleguotą pirmininką Dovydą
Demeškevičių;
2) patenkinti Onos Dulkienės, Irenos Petkevičienės ir Rimanto Sabučio prašymus išstoti iš VVG;
3) pašalinti iš VVG narių Liną Sindaravičių;
4) patvirtinti naują VVG narių sąrašą (pridedamas).
3. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Lina Bernatavičienė paprašė posėdžio darbotvarkę papildyti dar dviem klausimais:
1) dėl vietos projektų administravimo taisyklių naujos redakcijos taikymo FSA rengimo, paskelbtų
kvietimų, paraiškų vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės metu;
2) dėl projektų atrankos vertinimo antrinių kriterijų patvirtinimo.
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų administravimo taisyklių naujos redakcijos taikymo FSA rengimo,
paskelbtų kvietimų, paraiškų vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės metu.
L.Bernatavičienė informavo, kad vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai (toliau – FSA)
rengiami ir derinami su NMA pagal tuo metu galiojančias vietos projektų administravimo taisykles
(toliau – Taisyklės), gauti vietos projektai vertinami pagal patvirtinto FSA metu galiojančią taisyklių
redakciją ir atsiradus naujai Taisyklių redakcijai jos taikyti negalima. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) patvirtintų taisyklių 59 p.
„Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas galiojimo metu taisyti akivaizdžias technines FSA klaidas,
neturėsiančias įtakos vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams, arba FSA tikslinti pagal kvietimo
teikti paraiškas metu pakeistas Taisyklių nuostatas ir (arba) pratęsti kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas laiką galima, nesustabdžius kvietimo teikti vietos projektų paraiškas. Jeigu kvietimo teikti
vietos projektus galiojimo metu atliekami šie keitimai, VPS vykdytoja turi iš anksto apie tai informuoti
Agentūrą, jai pateikdama tikslinamus kvietimo teikti paraiškas dokumentus el. paštu
dokumentai@nma.lt. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimo ir (arba) FSA keitimas turi būti
skelbiamas visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose jis buvo paskelbtas. Jeigu iki FSA keitimo VPS
vykdytojai buvo pateikta vietos projektų paraiškų, apie tokį faktą bei priežastis turi būti informuojami
visi pareiškėjai“ ir 63 p. „FSA keitimai, nurodyti Taisyklių 59 punkte, gali būti atliekami kvietimo
teikti vietos projektų paraiškas galiojimo laikotarpiu, taip pat paramos paraiškų vertinimo metu ir
projektų įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos
gavėjų lygiateisiškumas, teisėti lūkesčiai ir jei tokie pakeitimai nepablogina vietos projektų
finansavimo sąlygų“ leidžiama daryti keitimus pagal naują taisyklių redakciją, todėl prašome pritarti
šiems keitimams:
1) kvietimo Nr. 3 priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Parama
verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo sąlygų
aprašų 5.4. ir 7.2. punktus pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d.
įsakymo Nr. 3D-226 redakciją:
„5.4. Dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti ir
disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti vietos projekte numatytas investicijas (taikoma, kai
vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą. Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys
Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.9.1 / 23.1.9.2 papunktyje nurodytus reikalavimus)“.
„7.2. Dokumentai, kuriais pagrindžiamos pareiškėjo skolintos lėšos (taikoma, kai pareiškėjas prie
vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis. Kartu su vietos projekto paraiška turi būti
pateikti paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu
paskolą planuojama gauti iš fizinio asmens, turi būti pateiktas to fizinio asmens banko sąskaitos
išrašas, atitinkantis Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 papunktyje nurodytus reikalavimus.
Jeigu paskolą planuojama gauti iš juridinio asmens, kuris nėra kredito įstaiga, turi būti pateikti to
juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai bei banko, kuriame yra
juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4
papunktyje nurodytus reikalavimus. Iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos pareiškėjas turės
pateikti pasirašytą (ir notaro patvirtintą, jeigu paskolą suteikia ne kredito įstaiga) paskolos ar finansinės

nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis
nuosavomis lėšomis“.
Išdėstant juos taip:
„5.4. Dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti ir
disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti vietos projekte numatytas investicijas (taikoma, kai
vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą. Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys
Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.12 papunktyje nurodytus reikalavimus).“
„7.2. Dokumentai, kuriais pagrindžiamos pareiškėjo skolintos lėšos (taikoma, kai pareiškėjas prie
vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis. Kartu su vietos projekto paraiška turi būti
pateikti paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu
paskolą planuojama gauti iš fizinio asmens, turi būti pateiktas to fizinio asmens banko sąskaitos
išrašas, atitinkantis Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 papunktyje nurodytus reikalavimus.
Jeigu paskolą planuojama gauti iš juridinio asmens, kuris nėra kredito įstaiga, turi būti pateikti to
juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai bei banko, kuriame yra
juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4
papunktyje nurodytus reikalavimus. Ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas turės
pateikti pasirašytą (ir notaro patvirtintą, jeigu paskolą suteikia ne kredito įstaiga) paskolos ar finansinės
nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis
nuosavomis lėšomis“;
2) kvietimo Nr. 2 priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama viešųjų
erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“, finansavimo
sąlygų aprašų 5.3. punktą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d.
įsakymo Nr. 3D-226 redakciją:
„5.3. Dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti ir
disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti vietos projekte numatytas investicijas (taikoma, kai
vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą. Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys
Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.9.1 / 23.1.9.2 papunktyje nurodytus reikalavimus)“;
Išdėstant jį taip:
„5.3. Dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti ir
disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti vietos projekte numatytas investicijas (taikoma, kai
vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą. Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys
Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.12 papunktyje nurodytus reikalavimus)“;
3) leisti be atskiro valdybos patvirtinimo VVG administracijos darbuotojams daryti FSA keitimus,
kurie, gali būti atliekami kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo laikotarpiu, taip pat
paramos paraiškų vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu, jeigu keitimu
nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas, teisėti lūkesčiai ir jei tokie pakeitimai
nepablogina vietos projektų finansavimo sąlygų.
NUTARTA: vienbalsiai pritarti:
1) kvietimo Nr. 3 priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas irplėtra“ veiklos sričių
„Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo
sąlygų aprašų 5.4. ir 7.2. punktų pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio
18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją keitimui;
2) kvietimo Nr. 2 priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama viešųjų
erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“, finansavimo
sąlygų aprašų 5.3. punkto pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d.
įsakymo Nr. 3D-226 redakciją keitimui;
3) leisti VVG administracijos darbuotojams daryti FSA keitimus, kurie, gali būti atliekami
kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo laikotarpiu, taip pat paramos paraiškų vertinimo
metu ir projektų įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu be atskiro valdybos pritarimo, jeigu keitimu
nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas, teisėti lūkesčiai ir jei tokie pakeitimai
nepablogina vietos projektų finansavimo sąlygų.

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos vertinimo antrinių kriterijų patvirtinimo.
L.Bernatavičienė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016
m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio
18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 96.3 p. „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“ valdyba turi patvirtinti projektų atrankos
vertinimo antrinius prioritetinius kriterijus pagal Taisyklių 96.3.1-96.3.11 p.:
„96.3.1. mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. Turi būti
vertinamas santykis tarp vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos (tinkamų finansuoti
išlaidų) ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičiaus. Pavyzdžiui, vietos projekto paraiškoje nurodyta
prašoma paramos suma (tinkamos finansuoti išlaidos) sudaro 20 000 Eur, o pareiškėjas įsipareigoja
sukurti ir išlaikyti 0,5 darbo vietos (etato); laikoma, kad prašomos paramos suma vienai darbo vietai
(visam etatui) sukurti ir išlaikyti sudaro 40 000 Eur (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas,
jeigu VPS priemone ar jos veiklos sritimi nėra kuriamos darbo vietos);
96.3.2. vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų (vertinama
„sijojimo“ būdu, pvz., visuose 35 vietos projektuose, kurie surinko po 88 balus, numatyta kurti darbo
vietas: viename įsipareigojama sukurti 4 darbo vietas, trijuose – po 3, dvidešimtyje – po 2 darbo vietas;
likusiuose aštuoniuose – po vieną; likusio kvietimo biudžeto lėšų užtenka finansuoti vietos projektą,
sukursiantį 4 darbo vietas, ir tris vietos projektus, sukursiančius po 3 darbo vietas; tačiau likusio
kvietimo biudžeto lėšų neužtenka visiems po 2 darbo vietas sukuriantiems vietos projektams (tokių yra
20), dėl to jie vertinami pagal toliau esančius kriterijus;
96.3.3. vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės (vertinama pagal vietos projekto paraiškos
duomenis, papildomų dokumentų neprašoma);
96.3.4. vietos projektas yra integruotas (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu
buvo kviečiama teikti tik paprastus vietos projektus);
96.3.5. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio
(taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES
paramos sklaidos);
96.3.6. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP ir EJRŽF 2007–2013 metų finansavimo
laikotarpio (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);
96.3.7. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio
(taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES
paramos sklaidos);
96.3.8. prašoma mažesnės paramos sumos vietos projektui įgyvendinti.“
Pirmininkė L.Bernatavičienė pakvietė valdybą balsuoti ir patvirtinti aukščiau minėtus projektų
atrankos vertinimo antrinius kriterijus ir juos taikyti vertinant paraiškas.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti projektų vertinimo antrinius kriterijus:
1. mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. Turi būti
vertinamas santykis tarp vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos (tinkamų finansuoti
išlaidų) ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičiaus. Pavyzdžiui, vietos projekto paraiškoje nurodyta
prašoma paramos suma (tinkamos finansuoti išlaidos) sudaro 20 000 Eur, o pareiškėjas įsipareigoja
sukurti ir išlaikyti 0,5 darbo vietos (etato); laikoma, kad prašomos paramos suma vienai darbo vietai
(visam etatui) sukurti ir išlaikyti sudaro 40 000 Eur (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas,
jeigu VPS priemone ar jos veiklos sritimi nėra kuriamos darbo vietos);
2. vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų (vertinama „sijojimo“
būdu, pvz., visuose 35 vietos projektuose, kurie surinko po 88 balus, numatyta kurti darbo vietas:
viename įsipareigojama sukurti 4 darbo vietas, trijuose – po 3, dvidešimtyje – po 2 darbo vietas;

likusiuose aštuoniuose – po vieną; likusio kvietimo biudžeto lėšų užtenka finansuoti vietos projektą,
sukursiantį 4 darbo vietas, ir tris vietos projektus, sukursiančius po 3 darbo vietas; tačiau likusio
kvietimo biudžeto lėšų neužtenka visiems po 2 darbo vietas sukuriantiems vietos projektams (tokių yra
20), dėl to jie vertinami pagal toliau esančius kriterijus;
3. vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės (vertinama pagal vietos projekto paraiškos
duomenis, papildomų dokumentų neprašoma);
4. vietos projektas yra integruotas (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu buvo
kviečiama teikti tik paprastus vietos projektus);
5. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio
(taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES
paramos sklaidos);
6. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP ir EJRŽF 2007–2013 metų finansavimo
laikotarpio (siekiama didesnės ES paramos sklaidos);
7. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio
(taikoma, kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti iš EŽŪFKP) (siekiama didesnės ES
paramos sklaidos);
8. prašoma mažesnės paramos sumos vietos projektui įgyvendinti.“

Susirinkimo pirmininkė

Živilė Dastikienė

Susirinkimo sekretorė

Lina Bernatavičienė

