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Rokiškis 

 

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

Žėglaitienė, Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Kristina Ragelienė, Laimantas Tubelis, Laimutė 

Sadauskienė, Laura Viduolytė-Pupelienė, Sigita Gasiūnienė, Simona Šulienė, Valerijus 

Aleinikovas, Valentinas Šedys, Vanda Cicika, Vidas Joneliūkštis, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 3 valdybos nariai: Albinas Urbonas, Vilmantas Raupys, Zenonas Viduolis. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, VPS viešųjų ryšių specialistė Milda Ulevičienė. 

 

Posėdžio sekretorė Zita Juodelienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl narių išbraukimo 

2. Dėl VPS III kvietimo pratęsimo ir dokumentų naujos redakcijos 

3. Dėl pasirašytų sutarčių tvirtinimo 

4. Dėl kitų klausimų  

 

SVARSTYTA: dėl VPS III kvietimo pratęsimo ir dokumentų naujos redakcijos. 

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

kvietimo pratęsimo poreikį (pagal VP administravimo taisyklių pakeitimą (2019-05-20 Nr. 

3D-305) atsirado nauja tinkamaų finansuoti išlaidų rūšis – netiesioginės išlaidos; jeigu VVG 

siekia, kad šiomis išlaidomis galėtų pasinaudoti pareiškėjai, reikia pakeisti kvietimo 

dokumentus šias išlaidas įtraukiant į priemonės veiklos sričių FSA ir VP paraišką, su taisyklių 

pakeitimais yra pateikta nauja VP paraiškos forma) pristatė III kvietimo dokumentų naują 

redakciją: 

1. Kvietimą teikti vietos projektus  Nr. 3 (skelbimas)  

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Kultūros ir gamtos 

paveldas“ veiklos srities „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas 

teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) (priedai - 1 priedas Vietos 

projekto paraiška). 

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (priedai - 1 priedas 

Vietos projekto paraiška, 3 priedas Verslo planas). 

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos srities: „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (priedai - 1 priedas 

Vietos projekto paraiška, 3 priedas Verslo planas). 

5. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti  ir plėtoti“(kodas 
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LEADER-19.2-SAVA-1.1) (priedai - 1 priedas Vietos projekto paraiška, 3 priedas Verslo 

planas, 4 priedas Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė). 

6. 2 priedas Jungtinės veiklos sutartis. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu: 

1) Pratęsti VPS III kvietimą iki 2019 m. birželio 14 d. 16 val. 

2) Patvirtinti III kvietimo dokumentų naują redakciją (pridedami). 

 

 

Valdybos pirmininkas   Vidas Joneliūkštis 

 

 

Posėdžio sekretorė     Zita Juodelienė 


