
 

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. SAUSIO 28 D. POSĖDŽIO 

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2019 m. sausio 28 d. Nr. PAK-3 

 

Raseiniai 

 

 

Posėdis vyko – 2019 m. sausio 28 d. 10.0 val. – 10.45 val.  

Posėdžio pirmininkė – Loreta Sirvidienė, valdybos pirmininkė 

Posėdžio sekretorė – Irena Dapkuvienė, viešųjų ryšių specialistė 

 Dalyvavo: 8 VVG valdybos nariai iš 11 narių: Rolandas Baltrušaitis (pilietinė visuomenė), Gintas 

Brazas (valdžios atstovas), Regina Lukošienė (pilietinė visuomenė), Loreta Sirvidienė (valdžios 

atstovė), Kęstutis Skamarakas (verslo atstovas), Virginija Šadauskienė (verslo atstovė), Janina 

Vileikienė (pilietinė visuomenė), Vaida Vaičekauskienė (pilietinė visuomenė), Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, finansininkė Ginta Balsienė, 

viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė ir administratorė Greta Duduravičienė (sąrašas pridedamas). 

Kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento naujos redakcijos patvirtinimo. 

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo 

rezultatų suvestinės patvirtinimo. 

3.  Dėl UAB „Viduklės granulės“ vietos projekto „Viduklės granulių veiklos plėtra“ Nr. RASE-

LEADER-6A-D-3-1-2018. 

4. Dėl  UAB „Printema“ vietos projekto „UAB „Printema“ įrangos modernizavimas“ Nr. RASE-

LEADER-6A-D-3-2-2018. 

5. Dėl R. Paulausko įmonės „Autolera“ vietos projekto „R. Paulausko įmonė „Autolera“ veiklos 

modernizavimas investuojant į naują žemės darbų techniką“ Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-3-

2018. 

6. Dėl UAB „Loskana“ vietos  projekto „UAB „Loskana“ veiklos plėtra, sukuriant naujas darbo 

vietas“  Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-4-2018. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimas. 

      Posėdžio pirmininkė Loreta Sirvidienė informavo, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijos 

vykdytojo sudaromo projektų atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų 

priėmimo tvarkos aprašu, VVG valdyba, svarstydama vietos projektų paraiškas, privalo dirbti pagal 

Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą, kuris tvirtinamas pirmojo vietos projektų atrankos 

posėdžio metu. Nuo 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. BRA-146 keitėsi 2014–2020 m. programinio 

laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, 

įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas, todėl 

prieš pradedant svarstyti vietos projektų paraiškas valdybos nariai turėtų patvirtinti Vietos projektų 

atrankos komiteto darbo reglamentą. Valdybos nariai susipažino su Vietos projektų atrankos komiteto 

darbo reglamentu, Loreta Sirvidienė pasiūlė jį patvirtinti. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą. 
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BALSAVO: „už“- 8 (vienbalsiai).  

  

Posėdžio pirmininkė Loreta Sirvidienė prieš pradedant svarstyti vietos projektų paraiškas, 

informuoja, kad 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 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo 

3D-226 redakcija) (toliau VP administravimo taisyklės) 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojo 

sudaromo projektų atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo 

tvarkos aprašas“ nuostatomis prieš vietos projektų atrankos posėdį yra pasirašomos nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijos. Ji paklausė posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir 

viešųjų interesų konflikto ir pasiūlo pasirašyti deklaraciją. Valdybos nariai atsakė, jog privačių ir viešųjų 

interesų konflikto, susijusio su svarstomais vietos projektais neturi, perskaito vietos projekto atrankos 

komiteto nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas ir jas pasirašo.  

 

2. SVARSTYTA. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos 

vertinimo rezultatų suvestinės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkė Loreta Sirvidienė pakvietė viešųjų ryšių specialistę Irena Dapkuvienę 

pristatyti Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo 

rezultatų suvestinę.  

Irena Dapkuvienė pateikė informaciją, kad Kvietimas Nr. 3 buvo skelbiamas pagal šias 

priemones/veiklos sritis:   

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-6.4 (kvietime numatyta suma– 537 831 Eur), ir 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ( numatyta suma- 

60 348 Eur),  ir  pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“  (kodas LEADER-19.2-16) veiklos sritį 

„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-16.4) (kvietime numatyta suma- 229 676 

Eur). Vietos projektų rinkimo laikotarpis nuo 2018 m. liepos 26 d. iki rugsėjo 26 d. Bendra kvietimo 

biudžetas - 827 855 Eur, 

Pagal VPS priemones: „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16 veiklos srities 

„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-16.4)  ir    „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  

LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-

19.2-6.2 paraiškų nebuvo gauta. 

 Pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ buvo gautos keturios vietos projektų paraiškos, kurias 

pateikė   UAB „Viduklės granulės“, UAB „Printema“, R. Paulausko įmonės „Autolera“ ir UAB 

„Loskana“. Bendra paraiškų prašoma paramos suma sudarė – 240 766,41. Atlikus vietos projektų 

atrankos vertinimą paraiškų prašoma paramos suma sudarė 230 321,60 Eur. Kadangi visos vietos 

projektų paraiškos surinko daugiau nei po 60 balų, o bendra prašoma paramos suma neviršijo kvietime 

numatytos sumos, visos paraiškos buvo vertinamos pagal pirminius prioritetinius kriterijus. 

Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl patvirtinimo vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo 

rezultatų suvestinės. 

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 vietos projektų paraiškų 

atrankos vertinimo rezultatų suvestinę. 

BALSAVO: „už“- 8 (vienbalsiai).  
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3. SVARSTYTA. UAB „Viduklės granulės“ vietos projekto „Viduklės granulių veiklos plėtra“ 

Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-1-2018. 

          Pranešėja Irena Dapkuvienė pristatė vietos projekto vertinimo ataskaitą. Vietos projektas 

„Viduklės granulių veiklos plėtra“ pagal pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimą surinko 60 balų, 

paramos intensyvumas 70%,  vertinimo metu nustatyta galima paramos suma yra 46 550,00 Eur, bendra 

vietos projekto suma – 80 465,00 Eur su PVM. Vertintojos rekomendacija – vietos projektas tinkamas 

tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertimo etapą.  

NUTARTA: Pritarti UAB „Viduklės granulės“ vietos projektui „Viduklės granulių veiklos plėtra“ 

Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-1-2018 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.  

BALSAVO: „už“- 8 (vienbalsiai).  

 

4. SVARSTYTA. UAB „Printema“ vietos  projektas „UAB „Printema“ įrangos modernizavimas“  

Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-2-2018. 

        Pranešėja Greta Duduravičienė pristatė vietos projekto vertinimo ataskaitą. Vietos projektas 

„UAB „Printema“ įrangos modernizavimas“  pagal pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimą surinko 60 

balų, paramos intensyvumas 70 %,  vertinimo metu nustatyta galima paramos suma yra 49 737,20 Eur, 

bendra vietos projekto suma – 85 974,30 Eur su PVM. Vertintojos rekomendacija – vietos projektas 

tinkamas tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertimo etapą.  

NUTARTA: Pritarti UAB „Printema“ vietos  projektui „UAB „Printema“ įrangos 

modernizavimas“  Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-2-2018 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.  

BALSAVO: „už“- 8 (vienbalsiai). 

 

5. SVARSTYTA. R. Paulausko įmonės „Autolera“ vietos projektas „R. Paulausko įmonė 

„Autolera“ veiklos modernizavimas investuojant į naują žemės darbų techniką“  Nr. RASE-LEADER-

6A-D-3-3-2018 

Pranešėja Greta Duduravičienė pristatė vietos projekto vertinimo ataskaitą. Vietos projektas „R. 

Paulausko įmonė „Autolera“ veiklos modernizavimas investuojant į naują žemės darbų techniką“  pagal 

pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimą surinko 66 balus, paramos intensyvumas 63,70 %,  vertinimo 

metu nustatyta galima paramos suma yra 58 731,40 Eur, bendra vietos projekto suma – 111 562,00 Eur 

su PVM. Vertintojos rekomendacija – vietos projektas tinkamas tolesniam tinkamumo skirti paramą 

vertinimui. 

Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertimo etapą.  

NUTARTA: Pritarti R. Paulausko įmonės „Autolera“ vietos projektui „R. Paulausko įmonė 

„Autolera“ veiklos modernizavimas investuojant į naują žemės darbų techniką“  Nr. RASE-LEADER-

6A-D-3-3-2018 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.  

BALSAVO: „už“- 8 (vienbalsiai).  

 

6. SVARSTYTA.  UAB „Loskana“ vietos projektas „UAB „Loskana“ veiklos plėtra, sukuriant 

 naujas darbo vietas“ Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-4-2018. 
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       Pranešėja Irena Dapkuvienė pristatė vietos projekto vertinimo ataskaitą. Vietos projektas „UAB 

„Loskana“ veiklos plėtra, sukuriant naujas darbo vietas“ pagal pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimą 

surinko 70 balų, paramos intensyvumas 58,9513 %,  vertinimo metu nustatyta galima paramos suma 

yra 75 303,00 Eur, bendra vietos projekto suma – 154 562,56 Eur su PVM. Vertintojos rekomendacija 

– vietos projektas tinkamas tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Loreta Sirvidienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertimo etapą.  

NUTARTA: Pritarti UAB „Loskana“ vietos projektui „UAB „Loskana“ veiklos plėtra, sukuriant 

naujas darbo vietas“ Nr. RASE-LEADER-6A-D-3-4-2018 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.  

BALSAVO: „už“- 8  (vienbalsiai). 

 

                 

Posėdžio pirmininkė                                       Loreta Sirvidienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                      Irena Dapkuvienė 

 


