LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, IV KOMITETO
IŠVADOMS DĖL PROJEKTŲ PAGAL PRIEMONĘ ,,LEADER“ TEIKTI,
2016 M. BALANDŽIO 25 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2016 m. balandžio 25 d. Nr. 8D-208 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijų (toliau – VPS), įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, pateiktų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemonę „LEADER“, vertinimo ataskaitų svarstymo.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 ,,Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės), 71 punktu, Paramos kaimo vietovių vietos plėtros
strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647 „Dėl paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu
skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ (toliau – Paramos skaičiavimo metodika), ir atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktas VPS vertinimo ataskaitas, priimti šias rekomendacijas:
1. Rekomenduoti skirti paramą šioms VPS įgyvendinti:
Paramos VPS įgyvendinti
dydis (Eur)
Eil.
Nr.
1.

1.1.

Paraiškos įgyvendinti VPS
Nr.
2.

Pareiškėjos pavadinimas

3.

42VS-KV-15-1-06654-PR001 Švenčionių rajono vietos veiklos
grupė

Prašoma
pareiškėjos

Nustatyta
vertinimo
metu

4.

5.

2 364 258,00 2 364 258,00

VPS
pridėtinė
vertė
(kokybė)
balais
6.

100

Rekomendacija

7.
Pritarti
Agentūros
siūlymui
ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.
Iki paramos sutarties pasirašymo arba
pirmojo kvietimo teikti vietos projektus
pagal VPS patikslinti VPS priemonių
aprašymus pagal Komiteto narių
rekomendacijas, pateikiamas protokolo
dėstomojoje dalyje.
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Iš viso: 2 364 258,00 2 364 258,00

-

-

2. Rekomenduoti grąžinti Agentūrai pakartotinai įvertinti šias VPS:

Eil.
Nr.
1.

2.1.

2.2.

Paraiškos įgyvendinti VPS
Nr.
2.

42VS-KA-15-1-06810-PR001

42VS-KK-15-1-06669-PR001

Pareiškėjos
pavadinimas
3.

Alytaus rajono vietos
veiklos grupė

Kėdainių rajono
vietos veiklos grupės

Prašoma
pareiškėjos (Eur)

Rekomendacija

4.

5.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.

2 710 608,00

2 605 870,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komiteto nariams kyla abejonių, ar
VPS tinkamumas buvo tinkamai įvertintas pagal VPS atrankos taisyklių
19.4, 19.6 ir 20.5 papunkčius. Komitetas rekomenduoja pareiškėjai
nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama darbo
vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms, taip pat
peržiūrėti VPS priemonių tinkamumo sąlygas ir atrankos kriterijus,
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kuriems pateikė pastabų VPS vertintojai ir Komiteto nariai, juos
pakeisti taip, kad jie atitiktų VPS priemonių tikslus, būtų objektyvūs,
patikrinami ir būtų įmanoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto
kontrolės laikotarpiu. Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai
įvertinti VPS tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį
(VPS priemonių aprašymų tinkamumas), 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 ir 4 eilutes. Detalios Komiteto narių pastabos ir
rekomendacijos pateikiamos protokolo dėstomojoje dalyje.

2.3.

2.4.

42VS-KL-15-1-06791-PR001

42VS-KP-15-1-06716-PR001

Vietos veiklos grupė
„Pajūrio kraštas“

Kupiškio rajono
vietos veiklos grupė

3 144 514,00

1 632 000,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
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(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.

2.5.

2.6.

42VS-KE-15-1-06754-PR001

Šiaurės vakarų
Lietuvos vietos
veiklos grupė

42VS-KM-15-1-06803-PR001 Šakių krašto vietos
veiklos grupė

2 273 831,00

2 599 003,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komiteto nariams kyla abejonių, ar
VPS tinkamumas buvo tinkamai įvertintas pagal VPS atrankos taisyklių
19.4, 19.6 ir 20.5 papunkčius. Komitetas rekomenduoja pareiškėjai
nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama darbo
vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms, taip pat
peržiūrėti VPS priemonių tinkamumo sąlygas ir atrankos kriterijus, juos
pakeisti taip, kad jie atitiktų VPS priemonių tikslus, būtų objektyvūs,
patikrinami ir būtų įmanoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto
kontrolės laikotarpiu. Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai
įvertinti VPS tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį
(VPS priemonių aprašymų tinkamumas), 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį

5
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Detalios Komiteto narių pastabos ir
rekomendacijos pateikiamos protokolo dėstomojoje dalyje.

2.7.

42VS-KT-15-1-06777-PR001

2.8. 42VS-KM-15-1-06796-PR001

Tauragės rajono
vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto
vietos veiklos grupė

2 147 920,00

2 803 142,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas pritaria pareiškėjos
prašymui padidinti įsipareigojimus, susijusius su naujų darbo vietų
kūrimu ir leisti padidinti VPS priemonėms, kuriančioms naujas darbo
vietas, lėšas ir rodiklius, užtikrinant proporcingą naujų darbo vietų
rodiklio reikšmės padidėjimo santykį su skiriamomis papildomomis
lėšomis. Komiteto nariams kyla abejonių, ar VPS tinkamumas buvo
tinkamai įvertintas pagal VPS atrankos taisyklių 19.4, 19.6 ir 20.5
papunkčius. Komitetas rekomenduoja pareiškėjai nustatyti darbo vietos
rodiklio reikšmę taip, kad planuojama darbo vietos kaina būtų pagrįsta
ir proporcinga planuojamoms lėšoms, taip pat peržiūrėti VPS priemonių
tinkamumo sąlygas ir atrankos kriterijus, juos pakeisti taip, kad jie
atitiktų VPS priemonių tikslus, būtų objektyvūs, patikrinami ir būtų
įmanoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto kontrolės
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laikotarpiu. Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti
VPS tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį (VPS
priemonių aprašymų tinkamumas), 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 1 ir 2.5 eilutes. Detalios Komiteto narių pastabos ir
rekomendacijos pateikiamos protokolo dėstomojoje dalyje.

2.9.

42VS-KV-15-1-06771-PR001

Vilniaus rajono
vietos veiklos grupė

Iš viso:

5 288 346,00

22 494 626,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etapus). Komitetas rekomenduoja
pareiškėjai nustatyti darbo vietos rodiklio reikšmę taip, kad planuojama
darbo vietos kaina būtų pagrįsta ir proporcinga planuojamoms lėšoms.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.6 papunktį (VPS priemonių
pasiekimo rodiklių reikšmių nustatymo tinkamumas) ir 20.5 papunktį
(reikalavimai finansiniam planui). Komitetas rekomenduoja Agentūrai
po VPS tinkamumo vertinimo atlikti pakartotinį VPS pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimą pagal VPS atrankos taisyklių 23 punkte
pateikiamos lentelės 2.5 eilutę. Komitetas rekomenduoja patikslinti
VPS priemonių aprašymus pagal kitas Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje dalyje.
-

3. Atidėti rekomendacijos priėmimą dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo:

Eil.
Nr.
1.
3.1.

Paraiškos įgyvendinti VPS
Nr.
2.
42VS-KP-15-1-06809-PR001

Pareiškėjos
pavadinimas
3.
Rokiškio rajono

Prašoma
pareiškėjos (Eur)

Rekomendacija

4.

5.

2 203 072,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.4 papunkčiu ir
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vietos veiklos grupė

3.2.

3.3.

42VS-KT-15-1-06651-PR001

42VS-KU-15-1-06652-PR001

Šilalės rajono
partnerystės vietos
veiklos grupė

Utenos regiono vietos
veiklos grupė

Komiteto darbo reglamento 40.4 papunkčiu, nusprendžia atidėti
rekomendacijos priėmimą dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo.
Komitetas, atsižvelgdamas į posėdžio metu Agentūros pateiktą
informaciją, kad pareiškėja tarp VPS vertinimo Agentūroje pabaigos ir
VPS svarstymo Komitete dienos pateikė Agentūrai papildomos
informacijos, susijusios su VPS, rekomenduoja Agentūrai įvertinti
pareiškėjos pateiktą papildomą informaciją ir nustatyti, ar pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams. Jeigu pareiškėjos pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams, Komitetas rekomenduoja Agentūrai
atnaujinti VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą
ir po vertinimo pabaigos pateikti Komitetui naują VPS vertinimo
ataskaitą.

2 246 885,00

2 025 358,50

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.4 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.4 papunkčiu, nusprendžia atidėti
rekomendacijos priėmimą dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo.
Komitetas, atsižvelgdamas į posėdžio metu Agentūros pateiktą
informaciją, kad pareiškėja tarp VPS vertinimo Agentūroje pabaigos ir
VPS svarstymo Komitete dienos pateikė Agentūrai papildomos
informacijos, susijusios su VPS, rekomenduoja Agentūrai įvertinti
pareiškėjos pateiktą papildomą informaciją ir nustatyti, ar pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams. Jeigu pareiškėjos pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams, Komitetas rekomenduoja Agentūrai
atnaujinti VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą
ir po vertinimo pabaigos pateikti Komitetui naują VPS vertinimo
ataskaitą.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.4 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.4 papunkčiu, nusprendžia atidėti
rekomendacijos priėmimą dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo.
Komitetas, atsižvelgdamas į posėdžio metu Agentūros pateiktą
informaciją, kad pareiškėja tarp VPS vertinimo Agentūroje pabaigos ir
VPS svarstymo Komitete dienos pateikė Agentūrai papildomos
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informacijos, susijusios su VPS, rekomenduoja Agentūrai įvertinti
pareiškėjos pateiktą papildomą informaciją ir nustatyti, ar pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams. Jeigu pareiškėjos pateiktoje
papildomoje informacijoje yra reikšmingų duomenų, galinčių turėti
įtakos VPS vertinimo rezultatams, Komitetas rekomenduoja Agentūrai
atnaujinti VPS tinkamumo ir VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą
ir po vertinimo pabaigos pateikti Komitetui naują VPS vertinimo
ataskaitą.
Iš viso:

-

6 475 315,50

Posėdžio pirmininkas

Artūras Milašauskas

Posėdžio sekretorė

Andrėja Chursiakaitė
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