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Posėdis įvyko 2022-12-21, 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Jūratė Mačernienė Valdybos pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė - Alma Voveraitienė, projekto administratorė. 

Iš viso Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdyboje yra 11 asmenų.  

Nedalyvauja: Dangiras Samalius, Nijolė Jonutienė, Violeta Turauskaitė.  

Dalyvauja: Jūratė Mačernienė, Alvydas Poškys, Rimantas Benetis, Simas Končius, Ieva 

Latakienė, Arvydas Stuopelis, Andrius Petkevičius, Zita Abelkienė. 

Kviestieji asmenys: Pojekto administratorė Alma Voveraitienė, projekto finansininkė Žiba 

Grišmanauskienė.  

Iš posėdyje dalyvaujančių valdybos narių išrenkama posėdžio pirmininkė – Jūratė Mačernienė ir 

posėdžio sekretorė – Alma Voveraitienė. 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu. Visiems Valdybos nariams buvo išsiųsta informacija reikalinga 

posėdžiui. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paprastojo kvietimo teikti Vietos projektus Nr.14 pagal VPS priemonės „Bendruomeninių  

ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama paslaugoms 

ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 finansavimo sąlygų 

aprašas 3.2.1. punkto keitimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Paprastojo kvietimo teikti Vietos projektus Nr.14 pagal VPS priemonės „Bendruomeninių 

ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama paslaugoms 

ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 finansavimo sąlygų 

aprašo 3.2.1. punkto keitimas. 

Visiems Valdybos nariams buvo išsiųsta informacija, kad dėl šalyje susiklosčiusios situacijos, iškilo 

būtinybė keisti kai kuriuos jau patvirtintų ir įgyvendinamų VP dokumentus. Taip pat visiems Valdybos 

nariams buvo išsiųsta informacija kas bus keičiama, pridedant VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama paslaugoms ir 

kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą.   

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. 3D-544 (aktuali redakcija) 24.12 papunktyje nurodyta, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi būti 



 

patirtos tinkamu laikotarpiu, bet 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. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos 

sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos pagal KPP priemonės „LEADER 

programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) turi būti patirtos ir 

pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 

1 d., kai įgyvendinamas kaimo vietovių vietos projektas. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo 

išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos“. 

 Vietos projektų administravimo taisyklių 62 punkte numatytas FSA keitimas dėl jo trūkumų, 

susijusių su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams ir (arba) VPS – tinkamumo sąlygų ir 

reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų, tinkamų finansuoti išlaidų – keitimu. Vadovaujantis Vietos 

projektų administravimo taisyklių 62.3 punktu vietos projektų įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu FSA 

keitimas gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų 

lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai.   

Valdybos nariai pritarė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 pagal VPS priemonės 

„Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities 

„Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 

vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.2.1. punkto  keitimui, įrašant  „tinkamos finansuoti išlaidos turi 

būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet 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. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos 

sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos pagal KPP priemonės „LEADER 

programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) turi būti patirtos ir 

pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 

1 d., kai įgyvendinamas kaimo vietovių vietos projektas. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo 

išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos“. Savo 

pritarimą Valdybos nariai išreiškė atsakydami į jiems siųstą laišką (pridedama ekrano nuotraukos PrintSc). 

NUTARTA: Pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 VPS priemonės 

„Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities 

„Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 

finansavimo sąlygų aprašo 3.2.1. punkto keitimui.  

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. ` 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                 Jūratė Mačernienė 

 

Posėdžio sekretorė     Alma Voveraitienė 

 

 

 

Išrašas tikras 

L.e.p. Administravimo vadovė 

Alma Voveraitienė 

 


