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Posėdis įvyko 2017-01-09 (16.00–17.00 val.) 

Posėdžio vieta – Laisvės g. 39–1, Mažeikiai 

Posėdžio pirmininkė Albina Kiudulienė 

Posėdžio sekretorė Irena Atkočaitienė 
Dalyvavo: Irena Atkočaitienė, Dovydas Baublys, Algimantas Čepys, Albina Kiudulienė, 

Andrius Ramonas, Gintautas Šmaižys.  
Kviestieji asmenys: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė Loreta 

Rubežienė, Aušra Žymantė, Daiva Baranauskienė, Donata Skorodumova.  
 
 

DARBOTVARKĖ: 
 
            1. Dėl ŠVLVVG 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonių: 1 veiklos srities 
„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse pradėti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų, priedų projektų 
pristatymas ir aptarimas. 
           Pranešėja L. Rubežienė ir D. Baranauskienė 
           2. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo. 

Pranešėja D. Skorodumova 
           3. Dėl 2017 metų finansinio plano keitimo. 
           Pranešėja A. Žymantė 
           4. Kiti klausimai 
 

1. SVARSTYTA. ŠVLVVG 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonių: 1 veiklos 
srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir 2 veiklos srities „Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų, jų priedų projektų 
pristatymas ir aptarimas.  

 
Kalbėjo L. Rubežienė. Ji pristatė ŠVLVVG 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos 1 

prioriteto priemonių „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir „Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus ir priedus. L. 
Rubežienė kalbėjo, kad, vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis 
administravimo taisyklėmis, potencialiems pareiškėjams vietos projektų atrankos kriterijuose  
nustatyta praeinama mažiausia balų suma – 70, iš galimų surinkti 100 balų. Tačiau 2016 m. 
lapkričio 24 d. vykusio koordinacinio posėdžio protokole numatyta, kad praeinamas mažiausias 
balas yra 60. Jis yra nurodytas finansavimo sąlygų apraše.   

I. Atkočaitienė ir A. Kiudulienė pasiūlė Vietos projektų atrankos kriterijų lentelėje 
priemonei „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 3 atrankos kriterijui „Pareiškėja 
moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė yra moteris“ skirti 10 balų sumą, 



o 4 atrankos kriterijui „Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos 
pateikimo dienos registruotas ir veiklą vykdantis kaimo vietovėje“ skirti – 15 balų sumą. 

L. Rubežienė pristatė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ vietos 
projektų atrankos kriterijus. Buvo diskutuojama dėl 2 kriterijaus „Pareiškėja moteris arba pareiškėjo 
– juridinio asmens – pagrindinė akcininkė yra moteris“. Šiam kriterijui nutarta skirti 5 balus ir 
pridėti 5 balus 4 kriterijui „Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiaus negu 1 
metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, arba pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio 
veiklą) pagrindinis akcininkas – ne trumpiau negu metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo 
vietovėje“, skiriant 25 balus. Vyko diskusijos dėl trečio kriterijaus. L. Rubežienė paaiškino, kad 
fizinis asmuo, kuriantis šeimos verslą, turės mažiausiai sukūrti dvi darbo vietas. Juridinis asmuo, 
pradedantis verslą ir norintis gauti paramą, taip pat turi kurti ne mažiau kaip dvi darbo vietas 
(nebent jis jaunas žmogus ir turi galimybę surinti praeinamą balų skaičių). Diskusijose kalbėjo D. 
Skorodumova, A. Čepys, A. Žymantė, A. Kiudulienė.  

Kalbėjo L. Rubežienė. Ji informavo, kad rengiant „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos 
grupės 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ nebuvo patvirtintų „Vietos projektų, įgyvendinamų 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“, kuriose nurodyti 
reikalavimai potencialiems pareiškėjams. Šiuo metu VPS 1 prioriteto priemonėje „Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ yra numatyta tinkamumo sąlyga pareiškėjui, kad „remiama 
veikla turi būti vykdoma VVG teritorijos vietovėje (išimtis gali būti taikoma ūkininkų mobiliajai 
prekybai)“, o vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 
administravimo taisyklių 23.1.4.2. punktas leidžia ekonominę veiklą, susijusią su mobiliąja prekyba 
ir paslaugų teikimu vykdyti ir už VVG teritorijos ribų. L. Rubežienė siūlo Finansavimo sąlygų 
aprašo 1 priedo16.3.3.2. punktą  praplėsti ir nurodyti, kad „remiama veikla turi būti vykdoma  
„VVG teritorijoje ir (arba) už jos ribų, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su 
mobiliąja prekyba, paslaugų teikimu“. 

 
 
              NUTARTA:  

1. Pritarti ŠVLVVG 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonių: 1 veiklos srities 
„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse pradėti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų, atrankos kriterijų ir  
priedų projektams.  

2. Teikti dokumentų projektus vertinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.  
 

 Balsavo: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1 (A. Ramonas šio klausimo svarstymo metu 
pasišalino, kad išvengti viešų ir privačių interesų konflikto) 

 
2.  SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 

 
Kalbėjo D. Skorodumova. Ji supažindino su „Kaimo vietovių įgyvendinimo ataskaita“ už 

2016 metus. 
 

NUTARTA. Tvirtinti „Kaimo vietovių įgyvendinimo ataskaitą“ ir teikti NMA.  
 

Balsavo: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0 
 
3. SVARSTYTA. 2017 metų finansinio plano keitimas.  

 
Kalbėjo A. Žymantė. Ji informavo, kad Šiaurės vakarų Lietuvos VVG gavo patalpas, 



kurioms reikalingas remontas. Todėl reikia tikslinti ir koreguoti 2017 metų „Metinio VPS 
administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą“ nauja išlaidų eilute „Biuro patalpų remonto 
išlaidos“. 
 
            NUTARTA. Pritarti 2017 metų finansinio plano koregavimui.  
 

Balsavo: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0 
 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
 
 
 
 
 

Posėdžio pirmininkė                                                                                            Albina Kiudulienė  
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                              Irena Atkočaitienė 


