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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 16 

 

2018 m. gruodžio 21 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 17 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Daiva 

Čiučelienė, Dovilė Pučinskienė, Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Jūratė Bagužienė, Laimantas 

Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus 

Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis, Vladas Karpovas, Vytautas Vilys, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 2 valdybos nariai: Dainora Mineikienė, Irena Bernotienė. 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, VPS projektų administratorius Valerijus Rancevas. 

 

Posėdžio sekretorė Zita Juodelienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS I ir II kvietimo FSA keitimo, pasikeitus VP administravimo taisyklėms 

2. Dėl naujos redakcijos Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, 

įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

procedūros aprašo priedų patvirtinimo 

3. Dėl naujos redakcijos Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 

patvirtinimo  

4. Dėl nuo 2019 m. biuro darbuotojų atlyginimų koeficientų 

5. Dėl sutarčių tvirtinimo  

6. Dėl kitų klausimų 

 

15.30 val. valdybos-vietos projektų atrankos komiteto posėdis  

Darbotvarkė 

1. Dėl Vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo 

1.1. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaita Nr.1 (paraiška ROKI-LEADER-

1C-M-2-1-2018, pareiškėja Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla) 

1.2. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaita Nr.2 (paraiška ROKI-LEADER-

6A-DJ-2-2-2018, pareiškėjas Darius Trumpa) 

1.3. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaita Nr.3 (paraiška ROKI-LEADER-

6A-DJ-2-3-2018, pareiškėja UAB „Medverta“) 

SVARSTYTA: dėl VPS I ir II kvietimo FSA keitimo, pasikeitus VP administravimo 

taisyklėms. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė 

pakeitimus (buvo pateikta iš anksto) pagal taisyklių 2018-04-18, Nr. 3D-226 redakcijos 

pakeitimus 2018-11-29 Nr, 3D-851. Pasiūlyta keisti FSA tik tų veiklos sričių, kurioms gautos 

paraiškos (LEADER-19.2-SAVA-5.1; LEADER-19.2–SAVA-3.1; LEADER-19.2-6.2; 

LEADER-19.2-6.4). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu aktualių FSA pakeitimams pritarti.  

http://www.rokiskiovvg.lt/
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SVARSTYTA: dėl naujos redakcijos Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, 

įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašo (Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 

BRA-146 redakcija) priedų patvirtinimo. 

 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė priedus 

ir formas (medžiaga buvo pateikta iš anksto): 

 

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai  

2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai  

3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalo forma  

4 priedas. Vietos projekto dokumentų apyrašo forma  

5 priedas. Vietos projektų bylų viršelio forma  

6 priedas. Informacijos apie užregistruotas vietos projektų paraiškas forma 

7 priedas. Vietos projekto paraiškos administravimo kontrolinio žymų lapo forma 

10 priedas. Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitos forma  

11 priedas. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaitos forma 

12 priedas. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė 

13 priedas. Socialinio verslo vykdymo gairės 

14 priedas. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka 

15 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaitos forma 

16 priedas. Informacijos dėl metodinės pagalbos forma 

17 priedas. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma 

19 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės forma  

21 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio / balsavimo raštu dėl lėšų vietos 

projektams įgyvendinti skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 

22 priedas. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaita 

22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos (išankstinio 

mažos vertės pirkimo, planuojamo vykdyti pagal VPĮ, dokumentų vertinimo) forma ir 

pildymo instrukcija 

22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos (išankstinio 

konkurso, planuojamo vykdyti pagal VPĮ, dokumentų vertinimo) forma ir pildymo instrukcija  

22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos (išankstinio 

pirkimo, planuojamo vykdyti pagal Pirkimų taisykles, dokumentų vertinimo) forma ir 

pildymo instrukcija 

23 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma 

24 priedas. Vietos projekto mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimyno forma  

26 priedas. Paklausimo dėl vietos projekto vykdytojo pateikto mokėjimo prašymo forma  

27 priedas. Informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti savanoriškus 

darbus forma 

28 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės forma  

29 priedas. Vietos projekto savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimyno forma 

30 priedas. Informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti mokymus forma  

31 priedas. Paklausimo dėl papildomų duomenų / dokumentų pateikimo forma 

32 priedas. Vietos projekto vykdymo sutarties rengimo tikrinimo klausimyno forma 

33 priedas. Paramos sutarčių / projektų rengimo / keitimo ir paramos sutarčių / projektų 

nutraukimo instrukcija 

34 priedas. Paramos sutarties / projekto keitimo tikrinimo klausimyno forma 

 

Kitos dokumentų formos: 

 

1) Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo forma  

2) Kvietimo teikti vietos projektus skelbimo forma  
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3) Jungtinės veiklos sutarties forma  

4) Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos forma 

5) Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijos forma  

6) Projektų atrankos komiteto (pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo PAK) protokolo 

forma  

7) Balsavimo raštu anketos forma 

8) Balsavimo raštu įsakymo forma  

9) Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma  

10) Vietos projekto vykdymo sutarties forma  

11) Agreguotos ataskaitos forma (Agentūros PAK) 

12) Agreguotų ataskaitų suvestinės forma (Agentūros PAK)  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu priedus ir formas patvirtinti. 

 

SVARSTYTA: Dėl naujos redakcijos Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 

patvirtinimo. 

 

VVG valdybos pirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė pristatė Vietos projektų atrankos 

komiteto darbo reglamento naują redakciją (medžiaga buvo pateikta iš anksto). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu redakcijai pritarti. 

 

 

Valdybos pirmininkė   Lina Meilutė-Datkūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė     Zita Juodelienė 


