
 ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. 3 

 

Zarasai  

 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis 

rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia –  2022 m. balandžio 20 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2022 m. balandžio 27 d.  

Taikytas susirašinėjimo būdas: el. paštu.  

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo siųsti šiems adresatams: 

Eil. 

Nr.  

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama

s sektorius 

Organizacija El. pašto adresas 

1. Egidijus  

Bukelskis 

pilietinės 

visuomenės  

Zarasų medžiotojų ir 

žvejų draugija 

Egidijus.Bukelskis@gf.vu.lt 

2. Audronė 

Kačiulienė 

pilietinės 

visuomenės  

Šniukštų kaimo kartų 

bendrija 

audronekaciuliene@gmail.com 

3. Agnė Barkė pilietinės 

visuomenės  

Zarasų rajono 

Samanių 

bendruomenės 

„Dvargantis“ 

burokaitė.agne@gmail.com 

4. Aliona 

Liachovič 

pilietinės 

visuomenės  

Regioninės 

asociacijos „Gyvūnų 

šansas“ Zarasų filialas 

prieglauda2012@gmail.com 

5. Artūras 

Purvinskis 

pilietinės 

visuomenės  

Smalvų bendruomenė artaz93@gmail.com 

6. Virginija 

Čižauskaitė 

pilietinės 

visuomenės  

Avilių kaimo 

bendruomenė 

virgute.c@gmail.com  

7. Jaunius 

Ledzinskas 

verslo 

sektorius  

UAB „Miškija“ jaunius@forest.lt 

8.  Rasa 

Pacenkienė 

verslo 

sektorius 

UAB „Svaita“ rasa@svaita.lt 

9.  Algirdas 

Šiukščius 

verslo 

sektorius 

UAB „Vasaknos“ info@vasaknos.lt 

10.  Sergejus 

Miasnikovas 

verslo 

sektorius 

Ūkininkas miasnikovsergej@gmail.com 

11. Gediminas 

Gaidamavičius 

vietos valdžios 

sektorius  

Zarasų rajono 

savivaldybė  

direktoriauspavaduotojas@zaras

ai.lt 

12. Deimantė 

Rybakovaitė 

vietos valdžios 

sektorius 

Zarasų rajono 

savivaldybė 

deimante.rybakovaite@zarasai.lt 

13.  Sergejus 

Kovotas 

vietos valdžios 

sektorius 

Visagino savivaldybė  simbiozas.sk@gmail.com 

 

Posėdžio  medžiaga buvo išsiųsta: 

1. LR žemės ūkio ministerijai, el. paštu: zum@zum.lt; 

2.  Agentūrai, el. paštu: dokumentai@nma.lt.  
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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Projektų atrankos komiteto narių nusišalinimo. 

2. Dėl XXIV  kvietimo pagal VPS priemonę  „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, 

kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), vietos projekto paraiškos 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo. 

DALYVAVO: 

1. Egidijus Bukelskis, pilietinės visuomenės sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG 

tarybos pirmininkas; 

2. Audronė Kačiulienė, pilietinės visuomenės sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG 

tarybos narė; 

3. Artūras Purvinskis, pilietinės visuomenės sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG 

tarybos narė; 

4. Rasa Pacenkienė, verslo sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos narė; 

5. Virginija Čižauskaitė, pilietinės visuomenės sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG 

tarybos narė; 

6.Aliona Liachovič, pilietinės visuomenės sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos 

narė; 

7. Jaunius Ledzinskas, verslo sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos narys; 

8. Algirdas Šiukščius, verslo sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos narys; 

9. Gediminas Gaidamavičius, vietos valdžios sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG 

tarybos narys; 

10. Sergejus Kovotas, vietos valdžios sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos 

narys; 

11. Deimantė Rybakovaitė, vietos valdžios sektorius, Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos 

narė.  

Posėdyje dalyvavo 11 vietos projektų atrankos komiteto narių turinčiu  balso teisę (iš 13 

tarybos narių), kvorumas yra. Visi atrankos komiteto posėdžio dalyviai pasirašė nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijas. 

Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros LEADER priemonių skyriaus patarėja 

Jovita Stelmokaitienė, atrankos komiteto posėdžio narė-stebėtoja, kuri pateikė atskirą nuomonę, jog  

Agentūra neturi pastabų dėl pateiktos vietos projektų vertinimo medžiagos, skirtos vietos 

projektams tvirtinti taikant rašytinę procedūrą. 

Posėdyje dalyvavo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų 

ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiosios 

specialistės Monika Barnackienė ir Eglė Neniškienė, atrankos komiteto posėdžio narių-stebėtojų 

teisėmis, kurios pasirašė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.  

1. SVARSTYTA. Dėl Projektų atrankos komiteto narių nusišalinimo. 

2022 m. balandžio 21 d. buvo gauti Projektų atrankos komiteto narių Audronės Kačiulienės 

ir Virginijos Čižauskaitės prašymai nušalinti nuo Zarasų rajono bendruomenių asociacijos pateikto 

vietos projekto „Gerosios patirties sklaida“, paraiškos registracijos Nr. ZARA-LEADER-6B-MV-

24-01-2020  atrankos, vertinimo ir tvirtinimo dėl galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto.  

El. paštu Tarybos nariams buvo pateiktas teikiamas klausimas: kas už tai, kad priimti  

Projektų atrankos komiteto narių Audronės Kačiulienės ir Virginijos Čižauskaitės nusišalinimą? 

Balsavimo rezultatai: Už – 9 nariai, 2 nariai nebalsavo. 

NUTARTA: Priimti Projektų atrankos komiteto narių Audronės Kačiulienės ir Virginijos 

Čižauskaitės nusišalinimą nuo Zarasų rajono bendruomenių asociacijos pateikto vietos projekto 

„Gerosios patirties sklaida“, paraiškos registracijos Nr. ZARA-LEADER-6B-MV-24-01-2020  

atrankos, vertinimo ir tvirtinimo dėl galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto. 

2. SVARSTYTA. Dėl XXIV  kvietimo pagal VPS priemonę  „Bendradarbiavimas ir 

gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), vietos 

projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo. 

XXIV-ojo kvietimo pagal VPS priemonę  „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, 

kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) galiojimo metu buvo 
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užregistruota viena vietos projekto paraišką, kurią pateikė Zarasų rajono bendruomenių asociacija.  

Pareiškėjo pateikto vietos projekto „Gerosios patirties sklaida“, vietos projekto paraiškos atpažinties 

kodas Nr. ZARA-LEADER-6B-MV-24-01-2022, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaita 

projektų atrankos komiteto nariams, Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateikta 2022 m. balandžio 20 d. elektroniniu paštu. 

2022 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir 

paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji 

specialistė Monika Barnackienė (narys - stebėtojas), pateikė raštišką klausimą svarstomu klausimu: 

 „Pagal taikomą rašytinę PAK procedūrą, teikiame klausimą vietos projektui ,,Gerosios 

patirties sklaida“.  

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų lentelėje, 3 punkte, projektui 

suteikiami 5 balai kadangi projekte numatytos 2 skirtingos veiklos ir (arba) renginiai, ir/arba 

mokymai (skirtinga tematika). To paties punkto pastabų lauke nurodote, kad prie vietos projekto 

paraiškos pateikti dokumentai, pagrindžiantys planuojamas veiklas (mokomųjų vizitų preliminarios 

programos, planuojamos konferencijos preliminari programa). Papildomai norėčiau paklausti, į 

kokias vietas numatomi mokomieji vizitai? Taip pat, kokiomis temomis bus skaitomi pranešimai 

konferencijos metu? Kadangi jau yra pateiktos preliminarios renginių programos. 

Pridedamos nešališkumo – konfidencialumo deklaracijos.“ 

Atsakant į klausimą 2022 m. balandžio 22 d. buvo pateiktos preliminarios mokomųjų 

vizitų (išvykų) ir konferencijos programos. 2022 m. balandžio 25 d. gautas atsakymas, kad 

klausimų ir pastabų daugiau nebus teikiama. 

Balsavimo rezultatai: už – 9,  2 atrankos komiteto posėdžio nariai (Audronė Kačiulienė ir 

Virginija Čižauskaitė) nusišalino, nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų ir 

privačių interesų konfliktą.  

NUTARTA: Pritarti pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatams ir rekomenduoti 

Zarasų rajono bendruomenių asociacijos vietos projektą „Gerosios patirties sklaida“, vietos projekto 

paraiškos atpažinties kodas Nr. ZARA-LEADER-6B-MV-24-01-2022, perduoti į kitą vertinimo etapą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                              Audronė Kačiulienė                

                                  

 

 

Posėdžio sekretorė       Julija Goštautaitė-Adomavičienė  
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