
ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

 

2022-02-18 Nr. 3 

Zarasai 

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 18 d., rašytine sprendimų priėmimo procedūra.  

         Posėdžio pirmininkė – Audronė Kačiulienė, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos 

pirmininkė. 

         Posėdžio sekretorė – Julija Goštautaitė-Adomavičienė, Zarasų – Visagino regiono viešųjų 

ryšių specialistė. 

Dalyvavo: 7 nariai iš 13 (rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, balsavimo lapai). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 23-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, 

paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ LEADER -19.2-SAVA-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos 

sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2, finansinių sąlygų aprašo 

naujos redakcijos tvirtinimo; 

2. Dėl 24-ojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, 

kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“,  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentacijos tvirtinimo.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl 23-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos 

perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ LEADER -19.2-SAVA-6 (toliau – VPS 

priemonė) veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2, 

finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo. 

23-iojo kvietimo galiojimo metu nustačius finansinių sąlygų aprašo dalių, kuriose nurodomos 

sąlygos dėl paprastojo remonto išlaidos tinkamumo, prieštaravimams viena kitai, buvo nuspręsta 

stabdyti kvietimą teikti paraiškas ir ištaisyti klaidas finansinių sąlygų apraše, aiškiai apibrėžiant 

paprastojo remonto išlaidos tinkamumą. VVG  Tarybos nariams 2022 m. vasario 11 d. elektroniniu 

paštu išsiųsta naujoji finansinių sąlygų aprašo redakcija, išskiriant siūlomus pakeitimus. Kadangi 

kvietimas teikti paraiškas buvo sustabdytas, teikiamas siūlymas kvietimą teikti paraiškas pratęsti iki 

2022 m. kovo 15 d. 

Klausimų ar pastabų kvietimo dokumentacijai Tarybos nariai nepateikė. Pasibaigus kvietimo 

dokumentacijos svarstymo laikotarpiui 2020 m. vasario 18 dieną buvo gauti 7 VVG tarybos narių 

balsavimo lapai (pridedama prie protokolo).  

Balsavimui teikiamas klausimas, kas už tai, kad patvirtinti XXIII kvietimo pagal VPS 

priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. 

LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-6-2 finansinių sąlygų aprašo naują redakciją? 

Balsavo: „Pritariu”- 7, „Nusišalinu dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto“ – 0,  

„Nepritariu“ – 0.  

NUTARTA. Patvirtinti XXIII kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos 

perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį 

„Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2 finansinių sąlygų aprašo 

naująją redakciją, pratęsiant kvietimo teikti paraiškas galiojimą iki 2022 m. kovo 15 d. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl 24-ojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir 

gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“,  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, 

dokumentacijos tvirtinimo. 



2022 m. vasario 11 d. VVG Tarybos nariams elektroniniu paštu buvo išsiųsta 24-ojo kvietimo 

pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos 

skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, dokumentacija. Pasibaigus kvietimo dokumentacijos 

svarstymo laikotarpiui 2020 m. vasario 18 dieną buvo gauti 7 VVG tarybos narių balsavimo lapai 

(pridedama prie protokolo). Pastabų  dėl parengtos 24-ojo kvietimo dokumentacijos VVG tarybos 

nariai nepateikė.  

Balsavimui teikiamas klausimas, kas už tai, kad patvirtinti 24-ojo kvietimo, pagal VPS 

priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5,  dokumentaciją? 

Balsavo: „Pritariu”- 7, „Nusišalinu dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto“ – 0,  

„Nepritariu“ – 0.  

NUTARTA. Patvirtinti 24-ojo kvietimo, pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir 

gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, 

dokumentaciją.  

 

 

 

Pirmininkė                                                                            Audronė Kačiulienė 

 

 

Sekretorė      Julija Goštautaitė-Adomavičienė  
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