
PRIEMONĖ „VIETOS PROJEKTŲ 

PAREIŠKĖJŲ IR VYKDYTOJŲ 

MOKYMAS, ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS (KAI 

MOKYMAI SUSIJĘ SU VPS 

PRIEMONĖMIS)“ 

KVIETIMO NR. 8 

Suma – 38 870,00 EUR



Kvietimo terminai

• vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia 

2018 m. gegužės 9 d.

• vietos projektų paraiškų rinkimo pabaiga 

2018 m. birželio 18 d.
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Parama teikiama

• Priemonės teikiama parama bus skiriama

pareiškėjams, kurie numatys vykdyti mokymus vietos

projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių

įgijimui, kvalifikacijos kėlimui, kai mokymai susiję

su VPS priemonėmis ir siekiama konkrečių VPS

priemonės tikslų.
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VPS priemonės

• Ūkio ir verslo plėtra;

• Investicijos į materialųjį turtą;

• Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo

vietovėse;

• Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas;

• NVO socialinės veiklos skatinimas;

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
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Galimi pareiškėjai
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• Juridiniai asmenys, NVO registruotos Šiaurės

vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių

savivaldybėje ir vykdančios veiklą Šiaurės

vakarų Lietuvos VVG teritorijoje,

• Savivaldybės administracijos įstaigos ar

įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas,

• Kitos biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.



• Kvietimui skiriama - 38 870,00 Eur lėšų.

• Didžiausia vietos projektui paramos suma –

9 717,50 Eur.

• Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti

lyginamoji dalis: 100 proc. visų tinkamų

finansuoti vietos projektų išlaidų
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VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų.  Mažiausia galima surinkti 

balų suma yra 60 balų.

Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius

1.

Apmokytų vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų

asmenų skaičius – 25 didžiausias galimas surinkti balų

skaičius. Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

25

1.1. nuo 9 ir daugiau; 25

1.2. nuo 5 iki 8 asmenų; 20

2.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotų mokymo

renginių skirtinga tematika skaičius – 25 didžiausias

galimas surinkti balų skaičius. Šis atrankos kriterijus

detalizuojamas taip:

25

2.1. mokymo renginiai organizuojami pagal 6 (šešias) ir

daugiau skirtingas mokymo temas
25

2.2. mokymo renginiai organizuojami pagal 2 – 5 ( dvi –

penkias) skirtingas mokymo temas
20

7



Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius

3. Pareiškėjas turi patirties mokymų organizavime ir (arba)

projektų rengime ir įgyvendinime – 25 didžiausias galimas

surinkti balų skaičius. Šis atrankos kriterijus

detalizuojamas taip:

25

3.1. 2 m. ir daugiau; 25

3.2. mažiau nei 2 m 20

4. Didesnis apmokytų asmenų iki 40 m. skaičius – 25

didžiausias galimas surinkti balų skaičius. Šis atrankos

kriterijus detalizuojamas taip:

25

4.1. apmokyta 10 ir daugiau asmenų; 25

4.2. apmokyta nuo 5 iki 10 asmenų; 23

4.3. apmokyta nuo 1 iki 5 asmenų 20
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Tinkamumo sąlygos, tinkamoms finansuoti 

išlaidoms
• būti aiškiai nurodytos Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, skirtoje tinkamų finansuoti

išlaidų sąrašui;

• būti detaliai išdėstytos vietos projekto paraiškoje;

• būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto įgyvendinimu ir būtinos;

• būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiu;

• būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo metu;

• neviršyti rinkos kainų;

• neviršyti didžiausios paramos vietos projektui įgyvendinti dydžio ir didžiausios galimos paramos

vietos projektui įgyvendinti lyginamosios dalies, nurodytų VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų

apraše;

• būti tinkamai susietos su ES kaimo plėtros politikos remiamomis sritimis;

• atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus;

• būti patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos;

• būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

• būti patirtos tinkamu laikotarpių, ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau

kaip iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto

bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių

iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.
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Mokymų tinkamumo sąlygos

1. Mokymai turi būti iš anksto suplanuoti:
1.1. jei mokymo vietos projekte numatyta iki 10 mokymų renginių, vietos

projekto paraiškoje turi būti nurodytos planuojamų mokymų temos, mokymų

valandų skaičius, mokymų dalyvių tikslinė grupė (vietos projektų paraiškų

teikėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai), planuojamas dalyvių skaičius,

mokymų sąsaja su VPS priemonėmis;

1.2. jeigu mokymo vietos projekte numatyta daugiau kaip 10 mokymų

renginių, vietos projekto paraiškoje, turi būti nurodytas planuojamas mokymų

grafikas (metiniais ketvirčiais), mokymo poreikio nustatymo sistema ir

įsipareigojimas iki kiekvienų mokymų pradžios planuojamų mokymų temas,

mokymų valandų skaičių, mokymų dalyvių tikslinė grupę, dalyvių skaičių,

mokymų sąsają su VPS priemonėmis raštu suderinti su VPS vykdytoja;
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2. Mokymo paslaugų teikimo sąlygos:

2.1. mokymo paslaugas gali teikti kvalifikuoti mokymo paslaugų teikėjai (jeigu mokymo vietos projekto

vykdytojas yra mokymo paslaugų teikėjas, jis ir jo teikiama vietos projekto paraiška turi atitikti visus taisyklėse

nurodytus reikalavimus; jeigu mokymo vietos projekto vykdytojas yra ne mokymo paslaugų teikėjas, o mokymų

organizatorius, jis vietos projekto paraiškos dalyje, skirtoje vietos projekto idėjai aprašyti, turi įsipareigoti

organizuodamas mokymo paslaugų teikėjo paslaugų pirkimą pirkimo sąlygose nustatyti ne mažesnius

reikalavimus, negu nustatyta taisyklėse, ir įsigyti mokymo paslaugų teikėjo paslaugas nepažeidžiant jų);

2.2. mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojos darbuotojai. Mokymus vedantys lektoriai turi turėti

tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją arba kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką:

2.2.1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trijų) pastarųjų metų darbo patirtį srityje,

pagal kurią vedami mokymai, arba ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo

dienos būti vykdęs ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo mokomojo renginio

turiniu;

2.2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) pastarųjų metų suaugusiųjų mokymo patirtį;

2.3. tuo atveju, jeigu numatomi mokymai susiję su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių

amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą.

2.4. tuo atveju, jeigu numatomi praktiniai mokymai, susiję su prekių, produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu

ir jų tiekimu rinkai, jie yra laikomi praktiniais – informaciniais seminarais. Praktinius – informacinius seminarus

gali teikti fiziniai asmenys, kurių profesinė veikla yra prekių, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas ir jų

tiekimas rinkai ir kurie šia veikla užsiima ne trumpiau nei pastaruosius 3 (tris) metus (praktinių – informacinių

seminarų faktas įrodomas dokumentais (darbo sutartimi, jeigu asmuo dirba pagal darbo sutartį, srityje,

atitinkančioje praktinio – informacinio seminaro temą; asociacijos, atstovaujančios srities, atitinkančios

praktinio – informacinio seminaro temą, narystę ir veiklos vykdymą patvirtinančiu dokumentu arba produktų

realizaciją įrodančiais dokumentais, jeigu asmuo yra ūkininkas arba veikia pagal individualios veiklos pažymą

ar verslo liudijimą). Praktinių – informacinių seminarų vykdymo atveju, fizinis asmuo neprivalo atitikti 47.2.2

papunktyje nustatytus reikalavimus, keliamus lektoriui, o jo teikiami praktiniai – informaciniai seminarai gali

būti teikiami tik tomis temomis, kurioms nėra parengtų ir patvirtintų mokymo programų, pagal kurias mokymų

paslaugas teikia pripažinti mokymų ir konsultavimo paslaugas teikiantis asmenys;

2.5. paslaugos, susijusios su vietos projekto įgyvendinimo metu įsigyjamos įrangos, technikos mechanizmų,

programų naudojimu, laikomos instruktažu. Šios paslaugos nėra laikomos mokymais;
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3. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4. mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami VPS vykdytojos pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai

(fizinių asmenų atveju) arba VPS vykdytojos pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (juridinių asmenų atveju)

raštu nurodyti asmenys, turintys tiesiogines sąsajas su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai,

nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu

nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo). Viename mokymų

renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 (penki) dalyviai, viename praktiniame seminare turi dalyvauti ne

mažiau kaip 3 (trys) dalyviai. Konkretus fizinis asmuo ta pačia arba analogiška tema mokymų paslaugą gali

gauti vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį;

5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota VPS vykdytoja ir Agentūra, t. y. likus ne mažiau

kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų iki planuojamų mokymų pradžios mokymo vietos projekto vykdytojas turi

informuoti VPS vykdytoją, o VPS vykdytoja likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki planuojamų

mokymų pradžios raštu turi informuoti Agentūrą apie planuojamus mokymus. Informacija apie planuojamus

mokymus siunčiama el. pašto adresu LEADERmokymai@nma.lt. Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši

informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, tikslinė grupė, mokymuose

planuojančių dalyvauti asmenų skaičius, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai,

pavardės, pareigos;

6. tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai: pagal analogiją (kai taikoma) turi būti taikoma VPS administravimo

taisyklių 14 punkte pateikiamos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai;

7. praktinio – informacinio seminaro paslaugos teikėjas, suteikęs praktinio – informacinio seminaro paslaugą,

pareiškėjui suteikia laisvos formos dokumentą, kuriame turi būti nurodyta bent ši informacija: praktinio –

informacinio seminaro tema, jo dalyvių vardai ir pavardės, data (-os) ir trukmė val., trumpas veiklų

apibūdinimas bei patvirtinimas, kad praktinio – informacinio seminaro paslaugos teikėjas, pateikia teisingus

duomenis ir informaciją, apie suteiktą praktinį – informacinį seminarą;

8. vietos projektuose numatomi mokymai ar praktiniai – informaciniai seminarai turi būti organizuojami

temomis, pagal kurias iš VPS VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kitos viešųjų ryšių veiklos susijusių

išlaidų lėšomis vykdomi mokymai, nefinansuojami.

12



Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas

1. Darbų ir paslaugų įsigijimo:

• Atlyginimas mokymo paslaugų teikėjui, įskaitant atlyginimą lektoriui

• Mokymo medžiagos dauginimas

• Mokymo patalpų nuoma

• Mokymo dalyvių maitinimas

2. Vietos projekto bendrosios išlaidos: Vietos projekto viešinimo išlaidos.

3. Pridėtinės vertės mokestis.
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Netinkamos finansuoti išlaidos
• neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų

finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA;

• neišvardytos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo

neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis);

• išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

• nepagrįstai didelės išlaidos;

• vietos projekto administravimo išlaidos;

• nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

• naudotų prekių įsigijimo išlaidos ir naujų prekių įsigijimo išlaidos mokymų vietos

projektuose;

• baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

• išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;

• išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir

(arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių;

• PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos

projektų administravimo taisyklių 27.4 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio

PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos

lėšų;

• išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų

valdymo principo. 14



Tinkamumo sąlygos pareiškėjui 
• atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją pagal konkrečią VPS priemonę ar jos

veiklos sritį , pagal kurią skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus;

• neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto arba būti įgyvendinančiam

leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių

administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Vietos projekto įgyvendinimo

pabaiga laikoma vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo

Agentūroje diena;

• būti registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška,

teritorijoje arba rajono savivaldybės, kurioje veikia VPS vykdytoja,

atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojos teritorijoje (taikoma

NVO);

• vykdyti veiklą VVG teritorijoje (taikoma savivaldybių administracijoms, jų

įstaigoms ar įmonėms, teikiančioms viešąsias paslaugas, ir kitoms biudžetinėms

įstaigoms);

• būti neskolingu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
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• tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

• per paskutinius vienerius metus (skaičiuojama nuo galutinio sprendimo dėl pažeidimo padarymo priėmimo

dienos) nebūti padariusiam pažeidimo, susijusio su EŽŪFKP ir EJRŽF paramos, skirtos 2007–2013 metų ir

2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams, panaudojimu ar siekiu panaudoti, apie kurį teisės aktų

nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai (vadovaujamasi Agentūros duomenimis);

• būti ne jaunesniu negu 18 metų (taikoma, kai VPS numatytas tinkamas paramos gavėjas – fizinis asmuo);

• neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamu;

• veikti sąžiningai;

• mokymo paslaugas gali teikti kvalifikuoti mokymo paslaugų

• mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojos darbuotojai

• mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją arba kompetenciją,

atitinkančią mokymų tematiką:

1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trijų) pastarųjų metų darbo patirtį srityje, pagal kurią vedami

mokymai, arba ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos būti

vykdęs ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo mokomojo renginio

turiniu;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) pastarųjų metų suaugusiųjų mokymo patirtį;

• tuo atveju, jeigu numatomi mokymai susiję su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių

amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą.

• tuo atveju, jeigu numatomi praktiniai mokymai, susiję su prekių, produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu

ir jų tiekimu rinkai, jie yra laikomi praktiniais – informaciniais seminarais. Praktinius – informacinius

seminarus gali teikti fiziniai asmenys, kurių profesinė veikla yra prekių, produktų gamyba, apdorojimas,

perdirbimas ir jų tiekimas rinkai ir kurie šia veikla užsiima ne trumpiau nei pastaruosius 3 (tris) metus.
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Tinkamumo sąlygos vietos 

projektui
• vietos projektas turi būti parengtas pagal nustatytą

Vietos projekto paraiškos formą;

• vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės,

pagal kurią teikiamas vietos projektas, tikslus ir

prisidėti prie jų įgyvendinimo;

• vietos projektas turi būti įgyvendinamas VVG

teritorijoje ir (arba) kitų Lietuvos Respublikos

savivaldybių teritorijose, jeigu tai yra mokymų vietos

projektas;
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VIETOS PROJEKTO TURINYS TURI BŪTI NESUSIJĘS SU ŠIOMIS VEIKLOS 

SRITIMIS:

1. alkoholinių gėrimų gamyba;

2. tabako gaminių gamyba;

3. ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba;

4. azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;

5. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;

6. draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;

7. nekilnojamojo turto operacijomis, t. y. nekilnojamojo turto pirkimu ir

pardavimu;

8. teisinės veiklos organizavimu;

9. medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medžioklės ir

brakonieriavimo patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;

10.farmacine veikla;

11.krovinių gabenimu keliais;
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Projektas turi būti skirtas vietos

projektų pareiškėjų ir vykdytojų

tikslinių žinių suteikimui.
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Vietos projekto vykdytojo 

įsipareigojimai
• viešinti gautą paramą nustatyta tvarka;

• su vietos projektu susijusių finansinių operacijų įrašus atskirti nuo kitų vietos projekto

vykdytojo vykdomų finansinių operacijų;

• siekiant palankaus sprendimo, nedaryti įtakos vietos projektą vertinantiems VPS vykdytojos

darbuotojams, sprendimą dėl vietos projekto finansavimo priimančiam VPS vykdytojos

valdymo organui arba atskiriems jo nariams, Agentūrai, Ministerijai;

• sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti vietos projekto

įgyvendinimą (VPS vykdytojai, Agentūrai, Ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės

kontrolei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų

pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, EK, Europos Audito

Rūmams), tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų

vietos projekto įgyvendinimo metu;

• teikti VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai visą informaciją ir duomenis, susijusius su vietos

projekto įgyvendinimu, reikalingus vietos projekto įgyvendinimo valdymui, stebėsenai ir

vertinimui atlikti.
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Vertinimo etapai
• Vietos projektų paraiškų vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus ir užregistravus 

vietos projekto paraišką.

• Vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga:

1. VPS vykdytojos atliekamo vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga laikoma vietos projektų 

perdavimo Agentūrai tinkamumo vertinimui atlikti data;

2. Agentūros atliekamo vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimo pabaiga laikoma vietos 

projekto paraiškos tinkamumo vertinimo ataskaitos parengimo diena.

• Vietos projektų vertinimą sudaro šie etapai:

1. vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojas 

(-ai) ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas). Vertinimo 

etapo sudėtinės dalys:

1.1. vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas;

1.2. preliminarus vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas.

2.    vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šį vertinimą atlieka Agentūra 

ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus 

siuntimo laikas.
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Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės buveinė

Juridinių asmenų registras 300053760

Laisvės g. 39 – 1 (102 kab., 103 kab.) 89225 Mažeikiai

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės administracija

• Mob.: 8 618 51199 

8 673 47349

• El.paštas: svlvvg@gmail.com

• Interneto svetainė www.svlvvg.lt
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