
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ DĖL DALINIO 

PROJEKTO FINANSAVIMO SKYRIMO VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2023 m. vasario 27 d. Nr. 1 

Vilkaviškis 

 

           Posėdis įvyko 2023 m. vasario 27 d. 10:00-10:30 val.  

           Komisijos pirmininkas – Valdas Kamaitis. 

           Komisijos sekretorė – Emilija Kriaučeliūnaitė. 

           Komisiją sudaro 5 nariai, dalyvauja 4 komisijos nariai. Posėdžio dalyviai: Biudžeto, finansų ir 

verslo komiteto narys Valdas Kamaitis, Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto narys Arvydas Šlivinskas, 

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Apskaitos 

skyriaus vedėja Lina Stepšienė. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Gudkaimio kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Socialinių 

paslaugų plėtra Gudkaimio savanoriško gyvenimo namuose“ finansavimo. 

2. Dėl Alvito kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Alvito kaimo 

bendruomenės namų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui“ finansavimo. 

3. Dėl bendruomenės „Dailučių švyturiai“ pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Vaikų 

gerovei“ finansavimo. 

4. Dėl Piliakalnių kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Piliakalnių 

kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ finansavimo. 

5. Dėl Keturvalakių kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto 

„Materialinės bazės stiprinimas“ finansavimo. 

6. Dėl Bartninkų bendruomenės „Aista“ pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Patrauklios 

erdvės jaunajai kartai“ finansavimo. 

7. Dėl Geisteriškių kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Viešųjų 

erdvių priežiūros užtikrinimas“ finansavimo. 

8. Dėl Lakštučių kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Viešųjų 

erdvių priežiūros užtikrinimas“ finansavimo. 

9. Dėl Alksnėnų kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Viešųjų 

erdvių pritaikymas žmonių poilsiui“ finansavimo. 

10. Dėl Patunkiškių kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Paslaugų 

plėtra Patunkiškių kaime“ finansavimo. 

11. Dėl asociacijos „Asterhouse“ pateikto prašymo dėl dalinio projekto „Svečių namų 

„Asterhouse“ įkūrimas“ finansavimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Gudkaimio kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio 

projekto „Socialinių paslaugų plėtra Gudkaimio savanoriško gyvenimo namuose“ finansavimo. 

 Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov informavo, kad 2023 m. vasario 3 d. gautas 

Gudkaimio kaimo bendruomenės prašymas dėl dalinio projekto finansavimo. Gudkaimio kaimo 

bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų plėtra Gudkaimio savanoriško 

gyvenimo namuose“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – plėsti Gudkaimio kaimo bendruomenės 

savarankiško gyvenimo namų socialinių paslaugų teikimą, teikiant sociokultūrines paslaugas, 

padedant socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms išvengti socialinių problemų (prevenciniais 

tikslais), mažinant jų socialinę atskirtį bei aktyvinant vietos bendruomenę grupiniais užsiėmimais. 



Įgyvendinant projektą bus įsigyjami du moduliniai nameliai (bendras sujungtų namelių plotas 

sudarytų apie 32 m2), 5 vnt. sulankstomi stalų, 23 vnt. lankytojų kėdžių, 1 vnt. biuro stalas. Įrengus 

papildomas erdves bus pradėtos teikti grupinės sociakultūrinės paslaugos vietos gyventojams (senyvo 

amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos 

nariams), kurių metu minėtai tikslinei grupei bus organizuojamos įvairios veiklos (mokymai, 

pristatymai, pranešimai) padėsiantys spręsti jų socialines problemas, taip siekiant sumažinti socialinę 

atskirtį visuomenėje. Minėtas veiklas organizuos Gudkaimio kaimo savarankiško gyvenimo namų 

darbuotojai ir kviestiniai svečiai.  

Projektas finansuojamas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „Socialinių 

paslaugų teikimo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, kvietimo Nr. 21. 

 Bendra projekto vertė 34 302,16 Eur su PVM (28 348,89 Eur be PVM), paramos suma 26 

412,66 Eur. Prašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas yra 20 proc. arba 6 860,43 Eur. 

 Vadovaujantis 2022 m. liepos 17 d. vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. FR-1804, 

didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti 26 431,85 Eur, o lėšos vietos projektui 

įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.  

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo 

konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. B-TS-1192 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 5.1.1. 

papunkčiu <5.1. lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio 

biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:  

5.1.1. skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus;> galima skirti tik privalomą 

prisidėjimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, todėl šiuo atveju galima skirti paramos 

suma yra 6 603,17 Eur.  

 NUTARTA: pritarti Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Socialinių paslaugų plėtra 

Gudkaimio savanoriško gyvenimo namuose“ ir skirti projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 6 

603,17 Eur arba 20 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

BALSUOTA: „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Alvito kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl dalinio 

projekto „Alvito kaimo bendruomenės namų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui“ 

finansavimo. 

 Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov informavo, kad 2023 m. vasario 6 d. gautas Alvito 

kaimo bendruomenės prašymas dėl dalinio projekto finansavimo. Alvito kaimo bendruomenė 

planuoja įgyvendinti projektą „Alvito kaimo bendruomenės namų pritaikymas socialinių paslaugų 

teikimui“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – teikti socialines sociokultūrines bei socialines 

asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas Šeimenos seniūnijos gyventojams. Įgyvendinus projektą 

bus atliktas pastato kapitalinis remontas ir toliau bus teikiamos sociokultūrinės paslaugos bei pradėtos 

teikti asmeninės higienos (skalbimosi ir prausimosi) paslaugos Šeimenos seniūnijos socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims. Šioms paslaugoms vykdyti bus įrengtos sanitarinės ir skalbyklos patalpos, 

lauko pandusas, nuotekų valymo įrenginiai, įsigyta veiklai reikalinga įranga (skalbyklė, džiovyklė). 

Minėtas veiklas organizuos Alvito kaimo bendruomenės savanoriai.  

 Projektas finansuojamas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „Socialinių 

paslaugų teikimo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, kvietimo Nr. 21. 

 Bendra projekto vertė 39 423,91 Eur su PVM (32 581,75 Eur be PVM), paramos suma 26 

431,84 Eur. Prašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas yra 31,94 proc. arba 12 592,07 

Eur. 



 Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo 

konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. B-TS-1192 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 5.1.1. 

papunkčiu <5.1. lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio 

biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:  

5.1.1. skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus;> galima skirti tik privalomą 

prisidėjimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, todėl šiuo atveju galima skirti paramos 

suma yra 6 607,96 Eur.  

 NUTARTA: pritarti Alvito kaimo bendruomenės projektui „Alvito kaimo bendruomenės 

namų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui“ ir skirti projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 6 

607,96 Eur arba 20 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

BALSUOTA: „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

3-10. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų pateiktų 

prašymų dėl dalinio projektų finansavimo vertinimo. 

Pranešėja, Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov informavo, kad Vilkaviškio rajono kaimo 

bendruomenės teikia paraiškas pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 

teikimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas LR Žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. 3D-861 „Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

Vadovaujantis Taisyklėmis remiamos veiklos sritys yra kaimo bendruomenės materialinės 

bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis) ir kaimo vietovės viešųjų erdvių 

sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos 

įrengimas), ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis). Didžiausia paramos suma vienam projektui, į 

šią sumą įskaitant PVM: kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 4 000,00 Eur; kai 

projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 500,00 Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant 

nurodytos didžiausios paramos sumos projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai 

projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo 

lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos 

lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos). 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo 

konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. B-TS-1192 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 5.1.1. 

papunkčiu <5.1. lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio 

biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:  

5.1.1. skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus;> Vilkaviškio rajono savivaldybės 

lėšomis galima skirti privalomą pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą t. y. 5 proc. nuo visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

Pranešėja, Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov pristatė gautus bendruomenių prašymus: 

Reg. 

Nr. 

Prašymo 

gavimo 

data 

Dokumento 

sudarytojo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

 

Paraiškoje 

nurodoma 

bendra 

projekto 

vertė, Eur 

 

 

Prašoma 

paramos 

suma iš 

VB, Eur 

Prašoma 

Savivaldybės 

suma, Eur ir 

proc. nuo 

bendros 

projekto 

vertės 

Skiriama 

lėšų suma, 

Eur ir 

proc. nuo 

visų 

tinkamų 

finansuoti 

projekto 

išlaidų 



GD-E-

350 

2023-02-

10 

Bendruomenė 

„Dailučių 

švyturiai“ 

„Vaikų 

gerovei“ 

6 250,00 be 

PVM 
5 500,00 

312,50 Eur 

arba 5 proc. 

289,47 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui „Vaikų gerovei“ ir skirti projekto įgyvendinimui ne 

daugiau kaip 289,47 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-

154 

2023-02-

13 

Piliakalnių 

kaimo 

bendruomenė 

„Piliakalnių 

kaimo 

bendruomenės 

materialinės 

bazės 

stiprinimas“ 

4 460,13 

 

3 908,86 

 

223,00 Eur 

arba 5 proc. 

205,73 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Piliakalnių kaimo bendruomenės projektui „Piliakalnių kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas“ ir skirti projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 205,73 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-

155 

2023-02-

13 

Keturvalakių 

kaimo 

bendruomenė 

„Materialinės 

bazės 

stiprinimas“ 

4 100,00 

 

3 593,26 

506,74 Eur 

arba 12,36 

proc. 

189,12 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Keturvalakių kaimo bendruomenės projektui „Materialinės bazės stiprinimas“ ir skirti projekto 

įgyvendinimui ne daugiau kaip 189,12 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-

156 

2023-02-

13 

Bartninkų 

bendruomenė 

„Aista“ 

„Patrauklios 

erdvės 

jaunajai 

kartai“ 

6 179,78 5 500,00 
679,78 Eur 

arba 11 proc. 

289,47 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Bartninkų bendruomenės „Aista“ projektui „Patrauklios erdvės jaunajai kartai“ ir skirti projekto 

įgyvendinimui ne daugiau kaip 289,47 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-

157 

2023-02-

13 

Geisteriškių 

kaimo 

bendruomenė 

„Viešųjų 

erdvių 

priežiūros 

užtikrinimas“ 

6 105,00 5 433,45 
305,25 Eur 

arba 5 proc. 

285,97 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Geisteriškių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių priežiūros užtikrinimas“ ir skirti 

projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 285,97 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-

158 

2023-02-

13 

Lakštučių 

kaimo 

bendruomenė 

„Viešųjų 

erdvių 

priežiūros 

užtikrinimas“ 

6 200,00 5 500,00 

700,00 Eur 

arba 11,29 

proc. 

289,47 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Lakštučių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių priežiūros užtikrinimas“ ir skirti 

projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 289,47 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

Komisijos narys Valdas Kamaitis nuo Alksnėnų kaimo bendruomenės pateikto prašymo dėl 

dalinio projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas žmonių poilsiui“ finansavimo klausimo svarstymo 

nusišalino dėl viešųjų ir privačių interesų.  

GD-164 
2023-02-

13 

Alksnėnų kaimo 

bendruomenė 

„Viešųjų 

erdvių 

pritaikymas 

žmonių 

poilsiui“ 

6 214,90 

 

 

5 493,97 
310,75 Eur 

arba 5 proc. 

289,16 Eur 

arba 5 proc. 

NUTARTA. Pritarti Alksnėnų kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių pritaikymas žmonių poilsiui“ ir skirti 

projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 289,16 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 3, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

GD-165 
2023-02-

13 

Patunkiškių 

kaimo 

bendruomenė 

„Paslaugų 

plėtra 

Patunkiškių 

kaime“ 

6 214,90 5 499,22 
308,95 Eur 

arba 5 proc. 

289,43 Eur 

arba 5 proc. 



NUTARTA. Pritarti Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“  ir skirti projekto 

įgyvendinimui ne daugiau kaip 289,43 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

BALSUOTA. „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ –  nėra. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Asterhouse“ pateikto prašymo dėl dalinio projekto 

„Svečių namų „Asterhouse“ įkūrimas“ finansavimo. 

Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov informavo, kad 2023 m. vasario 21 d. gautas 

asociacijos „Asterhouse“ prašymas dėl dalinio projekto finansavimo. Asociacija „Asterhouse“  

įgyvendina projektą „Svečių namų „Asterhouse“ įkūrimas“ (toliau – Projektas). Įgyvendinant 

projektą planuojama vykdyti asociacijos „Asterhouse“ veiklą, teikiant apgyvendinimo, vaikų poilsio 

stovyklų, maitinimo paslaugas, bei socialinę paslaugą – vaikų dienos centro veiklą. Įgyvendinus 

projektą bus sukuriamos trys naujos darbo vietos (2,25 etato) kaimo gyventojams: 1 etatas svečių 

namų administratoriui – kuratoriui, 1 etatas virtuvės darbuotojo – kambarių tvarkytojo pareigoms 

užimti, 0,25 etato socialiniam darbuotojui.  

 Projektas finansuojamas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „NVO 

sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, kvietimo Nr. 16. 

 Bendra projekto vertė 127 368,42 Eur su PVM (105 263,16 Eur be PVM), paramos suma 

100 000,00 Eur. Prašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas yra 5 proc. arba 5 263,16 

Eur. Pareiškėjas yra PVM mokėtojas.  

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtintu Vilkaviškio krašto vietos veiklos 

grupės tarybos 2021 m. kovo 24 d.  posėdžio protokolu Nr.2, didžiausia lėšų vietos projektui paramos 

suma negali viršyti 100 000,00 Eur, lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, todėl didžiausias galimas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

prisidėjimas yra ne daugiau kaip 5 263,16 Eur arba 5 proc. 

NUTARTA: pritarti asociacijos „Asterhouse“ projektui „Svečių namų „Asterhouse“ 

įkūrimas“ ir skirti projekto įgyvendinimui ne daugiau kaip 5 263,16 Eur arba 5 proc. nuo visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. 

 BALSUOTA: „už“ – 4, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 
 

 

     Komisijos pirmininkas                                                                                     Valdas Kamaitis 

 

 

 

     Komisijos sekretorė                                                                                        Emilija Kriaučeliūnaitė 


