VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS POSĖDŽIO
P R O T O K O L A S Nr. 2
2019 06 14
Vilkaviškis
Susirinkimas įvyko: 2019 m. birželio 14 d. 12.00 val. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biuro
patalpose – J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis.
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Vienbalsiai nutarta susirinkimo pirmininku išrinkti
Arvydą Šlivinską, sekretoriumi – Ritą Brazaitienę.
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupę sudaro 13 tarybos narių.
Susirinkime dalyvauja 11 tarybos narių (kvorumas yra):
Valdžios atstovai: Arvydas Šlivinskas, Vitas Gavėnas.
Verslo atstovai: Neringa Budrevičienė, Irena Balanevičienė, Audrius Meseckas,
NVO sektorius – Virginija Svirupskienė , Rita Brazaitienė, Valdas Šuliauskas, Sigutė Žemaitienė,
Vaidas Matukaitis, Milda Vaičaitienė.
Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: Vilkaviškio krašto VVG pirmininkė, VPS projekto vadovė
Lina Kružinauskienė, VPS finansininkė Ingrida Čivinskienė, VPS administratorė Simona
Bražinskaitė, VPS viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė.
(Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo).

Susirinkimo pirmininkas Arvydas Šlivinskas pasiūlė tarybos posėdžio darbotvarkę papildyti dar šiais
klausimais:
1. Dėl kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo.
2. Dėl VVG atstovo delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės Apdovanojimų komisiją.
Siūloma darbotvarkė :
1. Dėl projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr.
9 dokumentacijos tvirtinimo
2. Dėl narių iš Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės išbraukimo.
3. Dėl kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo.
4. Dėl VVG atstovo delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės Apdovanojimų komisiją.

Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
1.SVARSTYTA:. Dėl projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m.
strategija" kvietimo Nr. 9 dokumentacijos tvirtinimo.
Susirinkimo pirmininkas Arvydas Šlivinskas informavo tarybos narius apie nusišalinimo procedūrą.

Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 21 d. LR Žemės Ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“ 18.1.9.2. punktu pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos
(rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (taikoma tuo
atveju, jeigu pagal konkrečią VPS priemonę ar veiklos sritį yra suplanuota įgyvendinti vieną vietos
projektą arba kai yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų konfliktą), vietos projektų paraiškų
vertinimo, vietos projektų tvirtinimo etapus). Taikoma kai vietos projekto paraišką teikia VPS
vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys, VPS vykdytojos darbuotojas arba šiems išvardytiems
asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis
suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) 2 str. ir Reglamento (ES) Nr.
966/2012 57 str. Interesų konflikto, viešųjų interesų, privačių interesų, asmeninio interesuotumo,
artimų asmenų terminų apibrėžtys pateikiamos Interesų derinimo įstatymo 2 str. Nusišalinimo
procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 str. 2 d. VPS vykdytojos kolegialus valdymo
organas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė VPS vykdytojos darbuotojas arba atskiras
VPS vykdytojos kolegialaus organo narys (-iai) ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo užtenka
kvorumo sprendimui priimti), VPS vadovas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė atskiri
VPS vykdytojos kolegialaus organo nariai ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo neužtenka
kvorumo sprendimui priimti), gavęs rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos, gali,
vadovaudamasis Interesų derinimo įstatymo 11 str. 3 d. ir Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str. 1 d.,
motyvuotu rašytiniu sprendimu prašymo nušalinti nepriimti (duomenys apie sprendimą nepriimti
pareikšto nusišalinimo per 5 (penkias) darbo dienas pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai elektroniniu būdu – per Interesų deklaracijų informacinę sistemą (IDIS, www.vtek.lt/idis/).
Dėl galimų viešų ir privačių interesų konflikto nusišalinimus pateikė tarybos nariai –
Vaičaitienė, Audrius Meseckas , Arvydas Šlivinskas, Virginija Svirupskienė.

Milda

Nusišalinimui pritarta, kvorumas yra. Nusišalinę tarybos nariai klausimo svarstyme nedalyvauja,
klausimo svarstymo laikotarpiui palieka kabinetą.
Pranešėja, VPS administratorė Simona Bražinskaitė, tarybos nariams pristatė kvietimo Nr.9 VPS
priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritims ,,Parama ne žemės ūkio
veiklai pradėti” (kodas LEADER-19.2-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti” ( kodas
LEADER-19.2-6.4) dokumentaciją.
Pristatyti
veiklos sričių finansavimo sąlygų aprašai,
supažindinta su vietos projektų atrankos kriterijais, tinkamumo, specialiosiomis ir bendrosiomis
sąlygomis, tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis ir t.t.
Kvietimo veiklos sričiai ,,Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti” (kodas LEADER-19.2-6.2) skiriama
VPS paramos lėšų suma 159 650,00 Eur (didžiausia galima parama vienam vietos projektui
įgyvendinti 50 000,00 Eur).
Kvietimo veiklos sričiai „ Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti” ( kodas LEADER-19.2-6.4)
skiriama VPS paramos lėšų suma 163 400,00 Eur (didžiausia galima parama vienam vietos projektui
įgyvendinti 50 000,00 Eur).

Bendra kvietimo Nr.9 teikti vietos projektus suma 323 050,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 1 d. 9.00 val. iki 2019 m. rugpjūčio 15
d. 16.00 val.
NUTARTA: Patvirtinti projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija"
kvietimo Nr. 9 dokumentaciją.
Balsuota: Už-7, prieš-0, susilaikė-0, nusišalino-4.
2.SVARSTYTA: Dėl narių iš Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės išbraukimo.
Susirinkimo pirmininkas Arvydas Šlivinskas informavo, kad gautas Jolitos Špakauskienės prašymas
išbraukti J. Špakauskienės IĮ “Emilija” iš Vilkaviškio krašto vietos veiklos narių, nes įmonė
likvidavosi.
NUTARTA: Patenkinti Jolitos Špakauskienės prašymą ir išbraukti J. Špakauskienės IĮ „Emilija“ iš
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės narių.
Balsuota: Už-11, prieš-0, susilaikė-0.
3.SVARSTYTA: Dėl kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo
Klausimą pristatė Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Kružinauskienė.
Pranešėja informavo, kad pasikeitus Vietos projektų administravimo taisyklėms reikia tikslinti
kvietimo Nr. 5 priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr. LEADER-19.2-6
veiklos sričių „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 ir „Parama ne žemės
ūkio veiklai pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansinių sąlygų aprašus.
FSA skyriuje 1. Bendroji vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis 1.1. eilutėje
parašyta < Atitiktis vietos projekto tinkamumo finansuoti sąlygoms turi būti išlaikoma visą vietos
projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį > su išnaša <Vietos projekto kontrolės laikotarpis –
penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą,
prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos ir trejų
metų laikotarpis, kurį turi būti išlaikomos bendruomenių inicijuotam ar socialinio verslo projektui
įgyvendinti sukurtos darbo vietos. Kontrolės laikotarpis netaikomas mokymų ir veiklos vietos
projektams.> Vykdant projektus pagal šią išnašos formuluotę pareiškėjui keliamas reikalavimas 5
metų kontrolės laikotarpis. Tai yra esminių finansavimo sąlygų prieštaravimas teisės aktams, kadangi
pagal dabar galiojantį Vietos projektų administravimo taisyklių 6.32. punktą < vietos projekto
kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į
infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir
galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai
dienos.>. Tarybai siūloma pritarti kvietimo Nr. 5 priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame
sektoriuje“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sričių „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr.
LEADER-19.2-6.4 ir „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansavimo
sąlygų aprašo 1.1. eilutės išnašoje formuluotės keitimui: <Vietos projekto kontrolės laikotarpis –
trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių

gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos > .
NUTARTA: pritarti kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimui.
Balsuota: Už -11, prieš-0, susilaikė-0.
4.SVARSTYTA: Dėl VVG atstovo delegavimo į
Apdovanojimų komisiją

Vilkaviškio rajono savivaldybės

Pranešėjas, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos pirmininkas Arvydas Šlivinskas
informavo, kad gautas kvietimas deleguoti savo atstovą į Vilkaviškio rajono savivaldybės
Apdovanojimų komisiją.
NUTARTA: į Vilkaviškio rajono savivaldybės Apdovanojimų komisiją deleguoti Vilkaviškio krašto
vietos veiklos grupės VPS viešųjų ryšių specialistę, Čyčkų kaimo bendruomenės narę Astą
Jurevičienę.
Balsuota: Už 11-, prieš-0, susilaikė-0.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Arvydas Šlivinskas

Rita Brazaitienė

VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
TARYBOS POSĖDŽIO
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2019 m. birželio 14 d. 12.00 val.

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos
VALDŽIOS ATSTOVAI

1.

Vitas Gavėnas

Vilkaviškio rajono savivaldybė,
administracijos direktorius
Vilkaviškio rajono savivaldybė,
tarybos narys
VERSLO ATSTOVAI

2.

Arvydas Šlivinskas

3.

Neringa Budrevičienė

4.

Irena Balanevičienė

Irenos Balanevičienės įmonė, savininkė

5.

Audrius Meseckas

MB „Audeva“, vadovas

Ūkininkė

NVO SEKTORIUS
6.

Vaidas Matukaitis

Karklinių kaimo bendruomenė, narys

7.

Virginija Svirupskienė

Gižų kaimo bendruomenė, pirmininkė

8.

Rita Brazaitienė

9.

Valdas Šuliauskas

10.

Milda Vaičaitienė

11.

Sigutė Žemaitienė

12.

Lina Kružinauskienė

Sūdavos kaimo bendruomenė, pirmininkė
Bartninkų bendruomenė „Aista“,
pirmininkas
Kybartų bendruomenė, narė
Gražiškių seniūnijos kaimo
bendruomenė, pirmininkė
KITI DALYVIAI
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė,
pirmininkė, VPS projekto vadovė

Parašas

13.

Simona Bražinskaitė

14.

Ingrida Čivinskienė

15.

Asta Jurevičienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė.
VPS administratorė
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė,
VPS finansininkė
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė,
VPS viešųjų ryšių specialiste

Susirinkimo pirmininkas

Arvydas Šlivinskas

Susirinkimo sekretorė

Rita Brazaitienė

