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1. Dėl VP finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo Nr. 9 dokumentacijos tvirtinimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. VP finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo Nr. 9 dokumentacijos tvirtinimas. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis, Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupė, valdybos narių susirinkimą organizuoja rašytine procedūra - 

elektroniniu paštu. Susirinkimas vyksta nuo 2020 m. spalio 6 d. iki spalio 12 d. 17.00 val. rašytinės 

procedūros būdu el. pašto adresu info@elektrenuvvg.lt . Kiekvienas VVG valdybos narys elektroniniu 

paštu gavo kvietimo į posėdį raštą su darbotvarke ir svarstomo klausimo medžiaga. Kiekvienas 

valdybos narys išnagrinėjęs medžiagą turėjo teisę užduoti klausimus, teikti pastabas bei pasiūlymus ir 

iki 2020 m. spalio 12 d. 17.00 val. rašytine procedūra el.p. balsuoti už svarstomą klausimą, įrašant – 

pritariu arba nepritariu (Pavyzdys: 1 klausimui – pritariu / nepritariu). 

Posėdžio metu VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau –

VPS) priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama verslui kaimo 

vietovės plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašą, kvietimo Nr. 9 dokumentaciją derinimui. 

Pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus kvietimo 

dokumentus tvirtinti VPS vykdytojos valdymo organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS 

įgyvendinimo.  

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, vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 21 d. ŽUM ministro įsakymu Nr. 3D-544 

patvirtintų VP administravimo taisyklių 95.3 p. , 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. 

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. 9 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimą. 

Balsavimas: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 
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NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 9 skelbimą ir dokumentaciją. 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, vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 21 d. ŽUM ministro įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų VP 

administravimo taisyklių 95.3 p., 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. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                           Lina Bernatavičienė 


