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MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas 

vadovaujantis vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros 

strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos plėtros strategijų atrankos 

ir įgyvendinimo taisyklės), atsižvelgiant į Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros stra 

tegijos dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ aprašytą 

veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojų atrankos įgyvendinimo procedūrą. 

2. Apraše pateikiama vietos plėtros projektinių pasiūlymų, skirtų Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti, vertinimo ir atrankos procedūra.  

 

II. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

IR JŲ VERTINIMO BALAI 

 

3. Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro: 

3.1. bendrieji kriterijai, toliau - Administracinės atitikties kriterijai; 

3.2. prioritetiniai kriterijai, toliau - Naudos ir kokybės kriterijai. 

4. Administracinės atitikties kriterijai: 

4.1. vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu terminu ir 

būdu; 

4.2. vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas pagal aprašo 2 priede pateiktą formą; 

4.3. vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka kvietime atrankai nustatytus reikalavimus: 

neviršijama nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, tinkamas vietos 

plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas ir partneris(-iai), suplanuotos 8.6.1-ESFA-V-911 

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų 

apraše nustatytos remiamos veiklos bei tinkamos finansuoti išlaidos.  

4.4. vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Priemonės uždavinio „Pagerinti 

vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos 

bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo ir rezultato bei produkto rodiklių 

pasiekimo; 

4.5. vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Mažeikių miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinio (-ių) ir veiksmo (-ų) įgyvendinimo, numatytų tikslo 

rezultato ir veiksmo produktų rodiklių pasiekimo; 

4.6. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytas ne mažesnis nei kvietime atrankai 

nustatytas prisidėjimas; 

4.7. pagrįsta, kad rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei; 

4.8. prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, 

pagrindžiantys numatytų išlaidų vertę. (Komercinis pasiūlymas arba galimų tiekėjų apklausos 

pažyma parenkama pareiškėjo nuožiūra, siekiant nustatyti galimų išlaidų vertę.) Taikoma tais 

atvejais, kai netaikomi fiksuotieji įkainiai, nustatyti fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaitose;  

4.9. bendradarbiavimo sutartis (-ys) ir projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir 

partnerius (taikoma, kai vietos plėtros projektinis pasiūlymas teikiamas kartu su partneriu (-iais);  
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4.10. Gyvenimo aprašymą (CV) vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjo vadovo ar 

projekto administratoriaus ir buhalterio, kad pareiškėjas turi administravimo ir finansų valdymo 

įgyvendinti ir administruoti projektus patirties; 

4.11. Jeigu pareiškėjas arba partneris yra nevyriausybinė organizacija, turi pateikti užpildytą 

nevyriausybinės organizacijos deklaraciją pateiktą aprašo 6 priede; 

4.12. kiti dokumentai (pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus, galinčius turėti įtakos 

vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimui); 

5. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai: 

Eil.Nr. Vertinimo kriterijai 

Maksimal

us balų 

skaičius 

Balas pagal 

kriterijaus 

reikšmes 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. 

Pagrįsta vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

sprendžiama problema, nurodytos priežastys, lėmusios 

projekto įgyvendinimą: 

• pagrįsta 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

 

5 

3 

0 

1.2. 

Pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-iai) ir veikla 

užtikrina Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą: 

• užtikrina 

• iš dalies užtikrina 

5 

 

 

 

5 

3 

1.3. 

Vietos plėtros projektas įgyvendinamas Mažeikių 

miesto vietos veiklos grupės veiklos teritorijoje: 

• taip 

• ne 

5 

 

 

5 

0 

1.4. 

Pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto 

tęstinumas: 

• pagrįsta 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

5 

3 

0 

1.5. 

Pagrįsta, kad vietos plėtros projektas, be jam 

įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios 

apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės: 

• pagrįsta 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

 

5 

3 

0 

1.6. 

Pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus 

prieinami bendruomenei: 

• pagrįsta 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

5 

3 

0 

1.7. 

Pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos plėtros projektą, 

galutiniai naudos gavėjai bus vietos plėtros strategijos dalyje 

,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir 

gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, 

apibrėžtis“ nurodyti gyventojai: 

• pagrįsta 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

 

 

 

5 

3 

0 
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1.8. 

Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos 

tinkamos finansuoti vietos plėtros projekto išlaidos nebuvo, 

nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir 

Europos Sąjungos fondų: 

• taip 

• ne 

5 

 

 

 

 

5 

0 

2. PROJEKTO NAUDOS IR REZULTATO PAGRĮSTUMAS 

2.1 

Vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių 

reikia planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams 

pasiekti: 

• pagrįsta ir reali 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

 

5 

3 

0 

2.2. 

Kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmės yra realios ir pasiekiamos: 

• realūs ir pasiekiami 

• iš dalies realūs ir pasiekiami 

5 

 

 

5 

3 

3. 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ VEIKSMŲPAGRĮSTUMAS, IŠDĖSTYMAS 

LAIKE, ATSAKOMYBĖS UŽ VIETOS PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ 

PASISKIRSTYMAS, PAJĖGUMAS ĮGYVENDINTI VIETOS PLĖTROS 

PROJEKTĄ 

3.1. 

Vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas ir 

realumas: 

• pagrįsta ir realu 

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

5 

3 

0 

3.2. 

Vietos plėtros projekto veiksmų išdėstymo laike 

pagrįstumas: 

• visiškai pagrįsta  

• iš dalies pagrįsta 

• nepagrįsta 

5 

 

5 

3 

0 

3.3. 

Vietos plėtros projekto atsakomybių už vietos plėtros 

projekto įgyvendinimą pasiskirstymo realumas: 

• visiškai realu  

• iš dalies realu 

• nerealu 

5 

 

 

5 

3 

0 

3.4. 

Vietos plėtros projektą įgyvendinančios organizacijos 

pajėgumas (kvalifikacija, išsilavinimas, darbo patirtys) 

vykdyti projektą: 

• visiškai pakankami 

• iš dalies pakankami 

• nepakankami 

5 

 

 

 

5 

3 

0 

4 

Vietos plėtros projektas siekia įtraukti atitinkamą 

skaičių dalyvių: 

• 15 ir daugiau 

• 10-15 

• 5–9 

• 0–4 

5 

 

 

5 

3 

2 

0 

5. 

Vietos plėtros projektas yra orientuotas į tikslinę 

grupę (socialinę atskirtį patiriančius asmenis, nedirbantį ir 

nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, bedarbius): 

5 
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• orientuotas į tikslinę grupę 

• neorientuotas į tikslinę grupę 

5 

0 

6. 

Projekto biudžeto pagrįstumas: 

• pagrįstas ir realus 

• iš dalies pagrįstas 

• nepagrįsta 

5 

 

5 

3 

0 

7. 

Numatytas didesnis nei 15,1 proc. prisidėjimas 

pareiškėjo ir partnerio lėšomis:  

• daugiau 16 proc. 

• nuo 15,1 iki 16 proc. 

5 

 

 

5 

3 

 

8. 

Projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais): 

2 ir daugiau partnerių, kurių tarpe t.b. bent viena NVO 

organizacija 

• 1 partneris NVO organizacija 

• 1 partneris 

5 

 

5 

 

3 

2 

9. 

Bus teikiamos Mažeikių mieste neteikiamos (naujos 

Mažeikių rajono savivaldybės mastu) sociokultūrinės 

paslaugos, ar numatyti mokymai susiję su informacinių 

komunikacinių technologijų (toliau – IKT) taikymu 

sprendžiant iškilusias problemas: 

• teikiamos paslaugos ir mokymai; 

• teikiama arba paslauga arba numatyti mokymai susiję 

su IKT; 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

6. Šie kriterijai yra bendri visiems projektiniams pasiūlymams. Jeigu vertinant projektinio 

pasiūlymo atitiktį nustatytiems kriterijams yra neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti 

esminės įtakos projekto vertinimui, projekto vertintojas gali projektinį pasiūlymą pateikusios 

organizacijos paprašyti pateikti paaiškinimus ir/ar papildymus per vertintojo nustatytą laikotarpį, 

tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 

7. Didžiausia galima projektinio pasiūlymo įvertinimui skiriama suma yra 100 balų. 

Mažiausia privaloma surinkti balų suma, kad vietos plėtros projektinė paraiška būtų įtraukta į siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, yra 50 balų. 

 

III. KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

ATRANKAI 

 

8. Miesto VVG skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus atrankai 

(toliau – kvietimas atrankai) Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt. 

ir Miesto VVG internetininėje svetainėje www.mazeikiuvvg.lt. Kvietimo forma pateikta 1 priede. 

9. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis nustatomas ne trumpesnis kaip 

1 mėnuo nuo kvietimo atrankai paskelbimo. 

10. Kvietimas atrankai skelbiamas Mažeikių savivaldybės internetiniame tinklapyje: 

www.mazeikiai.lt ir www.mazeikiuvvg.lt pagal aprašo 1 priede nustatytą kvietimo teikti vietos 

plėtros projektinius pasiūlymus formą. Siekiant efektyviau informuoti galimus pareiškėjus kvietimas 

atrankai gali būti skelbiamas kituose internetiniuose tinklapiuose, leidiniuose, išsiuntinėjant 

kvietimus galimiems pareiškėjams, dalinantis informacija su kitomis organizacijomis ir pan.  

11. Miesto VVG, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietimo atrankai termino 

paskelbimo, surengia mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Mokymų data 

nurodoma kvietime atrankai. 

12. Miesto VVG gali skelbti papildomą kvietimą atrankai teikti rezervinius vietos plėtros 

projektinius pasiūlymus, kai plėtros projektinis pasiūlymas neįtraukiamas į Vidaus reikalų 

http://www.mazeikiai.lt.i/
http://www.mazeikiai.lt/
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ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, arba pareiškėjas iš siūlomų finansuoti 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašo atsisako projektinio pasiūlymo vykdymo.  

13. Kvietime atrankai nurodomas miesto VVG paskirtas asmuo, kuris teikia konsultacijas 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjams vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimo 

laikotarpiu. 

 

IV. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

14. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atitiktį bendriesiems administracinės atitikties 

reikalavimams vertina miesto VVG pirmininko paskirtas darbuotojas. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atitiktį naudos ir kokybės kriterijams vertina išorės vertintojai (toliau – vertintojai). 

Projektinių pasiūlymų vertintojų grupę sudaro 2 išorės ekspertai, turintys projektų vertinimo patirties 

ir/ar patirties įgyvendinant socialinius, užimtumo ir verslumą skatinančias veiklas.  

15. Vertintojų veiklą organizuoja ir koordinuoja miesto VVG administratorius.  

16. Vertintojais yra asmenys, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 

16.1. turi ne mažiau kaip 1 metų projektų vertinimo, ir/ar vykdymo, administravimo patirties 

arba turi ne mažiau nei 1 metų patirtį, įgyvendinant užimtumą ir verslumą skatinančias veiklas; 

16.2. neturi sąsajų su vertinamų vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjais ar jų 

partneriais, dėl ko galėtų kilti interesų konfliktas. 

17. Miesto VVG kolegialaus valdymo organo nariai negali būti skiriami vertintojais. 

18. Jei miesto VVG teikia vietos plėtros projektinį pasiūlymą, jo vertinimui pasitelkiami ne 

mažiau kaip trys vertintojai, kuriuos skiria VVG Valdyba ir kurie neturi darbo santykių su miesto 

VVG. Jie turi atitikti 16 p. reikalavimus. 

19. Prieš atlikdamas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą, vertintojas turi 

patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą, pasirašydamas aprašo 3 priede nustatytą 

konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją. 

20. Miesto VVG užtikrina, kad paskirto vertintojo vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimai nesukeltų interesų konflikto. 

21. Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai vertinami vadovaujantis aprašo II skyriuje 

nustatytais atrankos kriterijais ir jų vertinimo balais. Prasidėjus vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimui jų atrankos kriterijai ir vertinimo balai negali būti keičiami. 

22. Už vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir vertinimo ataskaitų kokybę atsako 

miesto VVG Administratorius, kuris koordinuoja vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų 

veiklą. 

23. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertinimo etapai: 

24. administracinės atitikties vertinimas; 

25. naudos ir kokybės vertinimas. 

26. Administracinės atitikties vertinimą pagal aprašo 4 priede nustatytą formą, 

vadovaudamasis aprašo 4 punktu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pasibaigus vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų pateikimo terminui, atlieka VVG administratorius.  

27. Administracinės atitikties vertinimo metu vertintojas patikrina, ar vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas atitinka administracinės atitikties kriterijus pagal šio aprašo 4 priedą. Jeigu 

projektinis pasiūlymas pateiktas tinkamai (projektinio pasiūlymo visi laukai užpildyti, pateikti visi 

formoje nurodyti dokumentai), projektinis pasiūlymas perduodamas naudos ir kokybės vertinimui. 

28. Nustačius, kad vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka administracinės atitikties 

vertinimo kriterijų, miesto VVG raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo teikėją ir nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Per 

nustatytą terminą vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjui nepašalinus nustatytų trūkumų, 

vertintojas parengia administracinės atitikties vertinimo išvadą, nurodydamas, kad vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas neatitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijų.  

28. Vertintojas parengia administracinės atitikties vertinimo išvadą, nurodydamas, kad 

vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijų.  
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29. Atlikus vietos plėtros projektinio pasiūlymo administracinės atitikties vertinimą ir 

nustačius jo atitikimą administracinės atitikties vertinimo kriterijams pagal aprašo 5 priede nustatytą 

forma, atliekamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimas pagal aprašo 5 

priede nustatytą formą, vadovaujantis aprašo 5-13 punktais, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų 

nuo paskutinės nustatytos dokumentų pateikimo konkursui dienos. Mažeikių miesto VVG 

pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektinių pasiūlymų skaičių ir apimtį, gali terminą pratęsti iki 

10 darbo dienų.  

30. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą atlieka ne mažiau 

kaip du vertintojai. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo negali atlikti 

vertintojas, kuris atliko to paties vietos plėtros projektinio pasiūlymo administracinės atitikties 

vertinimą.  

31. Atlikus vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą, vietos plėtros 

projektinio pasiūlymo galutinis vertinimas nustatomas apskaičiuojant visų vertintojų skirtų balų 

vidurkį. 

32. Atlikęs vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą, kiekvienas 

vertintojas nurodo projektinio pasiūlymo įgyvendinimui siūlomą skirti finansavimo sumą pagal PFSA 

tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti (toliau – finansavimo suma). Jei vertintojų nuomonės 

išsiskiria dėl vietos plėtros projektiniam pasiūlymui siūlomos skirti finansavimo sumos, jie turi 

tarpusavyje susitarti pasiekti bendrą sutarimą. 

33. Jeigu vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo metu nustatyta 

finansavimo suma yra mažesnė už vietos plėtros projektiniame pasiūlyme prašomą skirti finansavimo 

lėšų dydį, miesto VVG raštu kreipiasi į vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėją su siūlymu 

įgyvendinti vietos plėtros projektinį pasiūlymą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjui per 5 darbo dienas nepateikus miesto VVG atsakymo, 

laikoma, kad vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjas atsisako įgyvendinti vietos plėtros 

projektinį pasiūlymą. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjui sutikus su nustatyta finansavimo 

suma, kuri yra mažesne nei vietos plėtros projektiniame pasiūlyme prašoma skirti finansavimo suma, 

per miesto VVG nustatytą terminą suderinus su miesto VVG, vietos plėtros projektinio pasiūlymo 

teikėjas gali mažinti veiklų apimtis ir/ arba atsisakyti vykdyti dalį suplanuotų veiklų. Tokiu atveju 

vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjas pateikia patikslintą vietos plėtros projektinį pasiūlymą. 

34. Atlikus Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą, Mažeikių miesto VVG 

darbuotojas parengia ir miesto VVG Valdybai pateikia vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo 

ataskaitą (toliau – vertinimo ataskaita) ne vėliau kaip po 25 darbo dienų, pasibaigus vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų pateikimo terminui. Vertinimo ataskaitoje nurodo: 

34.1. bendrą informaciją apie kvietimą atrankai; 

34.2. informaciją apie vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriuos siūloma finansuoti, 

nurodant kiekvienam vietos plėtros projektiniam pasiūlymui siūlomą skirti lėšų sumą ir balus; 

34.3. informaciją apie vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kurių siūloma nefinansuoti, 

nurodant kiekvienam vietos plėtros projektiniam pasiūlymui siūlomus skirti balus. 

35. Miesto VVG Valdybai nepritarus vertinimo ataskaitai, miesto VVG Valdybos sprendimu 

nustatomas ne trumpesnis nei 5 darbo dienų terminas vertintojams atlikti pakartotinį vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimą, parengti ir pateikti patikslintą vertinimo ataskaitą.  

36. Miesto VVG Valdybai nepritarus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo 

parengtai patikslintai vertinimo ataskaitai, Miesto VVG Valdybos sprendimu kvietimas atrankai yra 

nutraukiamas. Informacija apie kvietimo atrankai nutraukimą ir tai lėmusias priežastis pateikiama 

Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai. 

37. Vietos plėtros projektinis pasiūlymas nefinansuojamas, jeigu: 

37.1. vietos plėtros projektinio pasiūlymas neatitinka administracinės atitikties vertinimo 

kriterijų, nurodytų aprašo 4 straipsnyje.  

37.2. vietos plėtros projektinis pasiūlymas naudos ir kokybės vertinimo metu įvertintas 

mažiau kaip 50 balų. 

http://www.mazeikiai/
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38. Atlikus pateiktų projektinių pasiūlymų pagal paskelbtą kvietiną vertinimą, miesto VVG 

Administratorius paruošia vertinimo ataskaitą. Vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta: 

38.1. bendra informacija apie kvietimą: Strategijos veiksmo, kuriam įgyvendinti pateikti ir 

vertinti projektiniai pasiūlymai, pavadinimas, bendra Strategijos veiksmui įgyvendinti Strategijoje 

numatyta paramos lėšų suma ir pagal paskelbtą kvietimą numatyta projektiniams pasiūlymams paskirta 

paramos lėšų suma; 

38.2. bendras pagal paskelbtą kvietimą gautas projektinių pasiūlymų skaičius; 

38.3. pateiktų projektinių pasiūlymų vertinimas (kiekvieno naudos ir kokybės vertinimo 

eksperto atskirai ir bendras vidurkis); 

38.4. informacija apie gautų projektinių pasiūlymų prašomo finansavimo ir nuosavo 

prisidėjimo lėšas; 

38.5. kita svarbi informacija, susijusis su projektinių pasiūlymu vertinimu. 

 

V. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS 

 

39. Tinkamų finansuoti Vietos plėtros projektų sąrašo projektas rengiamas pagal Strategijų 

atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 5 priede pateiktą formą, remiantis projektinių pasiūlymų vertinimo 

ataskaita ir projektiniuose pasiūlymuose pateikta informacija, surinktų balų mažėjimo tvarka. 

40. Jeigu tinkamai įvertintų projektinių pasiūlymų bendra prašoma finansinė parama yra 

didesnė, nei numatyta Kvietime ir Strategijojos veiksme, pagal kurį paskelbtas kvietimas, į tinkamų 

finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą įtraukiami tie projektiniai pasiūlymai, kuriems skirtas didesnis 

balų skaičius. Likę projektiniai pasiūlymai atmetami, suteikiant galimybę teikti, paskelbus kitą 

kvietimą. 

41. Tinkamų finansuoti Vietos plėtros projektų sąrašo projektas pateikiamas tvirtinti Mažeikių 

miesto VVG Valdybai. Jeigu yra pagal anksčiau paskelbtus kvietimus patvirtintas finasuojamų 

projeketinių pasiūlymų sąrašas, VVG Valdybai teikiamas tvirtinti projektinių pasiūlymų sąrašo 

pakeitimas. 

42. Prieš miesto VVG priimant sprendimus, kuriais tvirtinamas ar keičiamas vietos plėtros 

projektų sąrašas, kiekvienas miesto VVG sprendimo priėmime dalyvaujantis asmuo turi patvirtinti savo 

konfidencialumą ir nešališkumą, pasirašydamas pagal Aprašo 3 priedą parengtą konfidencialumo ir 

nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališkas, laikytis konfidencialumo ir esant interesų 

konflikui nusišalinti nuo dalyvavimo priimant miesto VVG sprendimą dėl vietos plėtros projektų sąrašo  

43. Aprašo 42 punkte nurodytus sąrašus tvirtina miesto VVG Valdyba. Miesto VVG priimant 

sprendimus dėl sąrašo sudarymo ir keitimo turi būti užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. balsų tektų 

partneriams, kurie nėra viešosios valdžios instutucijos. Miesto VVG ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo sąrašo (-ų) patvirtinimo dienos raštu arba el. paštu, Mažeikių rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių miesto VVG interneto svetainėje www.mazeikiuvvg.lt 

informuoja vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjus apie visus priimtus sprendimus, susijusius 

su pateiktais vietos plėtros projektiniais pasiūlymais, nurodydama sprendimų priėmimo motyvus. 

44. Miesto VVG ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sarašo ar jo pakeitimo patvirtinimo 

dienos: 

44.1. raštu informuoja visus pareiškėjus pateikusius projektinius pasiūlymus pagal paskelbtą 

kvietimą apie miesto VVG priimtus sprendimus, susijusius su jų pateiktu projektiniu pasiūlymu.; 

44.2. raštu pateikia LR Vidaus reikalų ministerijai ir ES Socialinio fondo agentūrai vietos 

plėtros projektų sąrašo kopiją. 

45. Miesto VVG patvirtintas tvietos plėtros projektų sąrašas ar jo pakeitimas negali būti 

laikomas galutiniu sprendimu skirti vietos plėtros projektui paramos lėšas. Galutinį sprendimą dėl 

vietos plėtros projekto finansavimo priima LR Vidaus reikalų ministerija 

46. Galutinį sprendimą dėl projektnių pasiūlymų finansavimo priima LR Vidaus reikalų 

ministerija ir Agentūra pareiškėjui suteikia teisę teikti projeką dėl finansavimo. 

 

VI.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

http://www.mazeikiai.lt/
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47. Prieš paskelbiant kvietimą atrankai, aprašas gali būti keičiamas siekiant efektyvesnio 

Mažeikių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir (arba) atsižvelgiant į vietos plėtros 

strategijos pakeitimus. 

48. Paskelbus kvietimą atrankai ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo metu 

aprašas nekeičiamas. 

 

_____________________ 

 



 

 

Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

NR. ____ 

 

 Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (toliau Mažeikių VVG) kviečia teikti vietos 

plėtros projektinius pasiūlymus dėl Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“: 

 

Vietos plėtros strategijos 

veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, 

kuriam (kurioms) įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

 

Remiamos veiklos  

Tinkami pareiškėjai, partneriai  

Kvietimui skiriama Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

(toliau – paramos lėšos) ir (jei taikoma) 

_____________ savivaldybės biudžeto 

lėšų suma  

 

Didžiausia galima vietos 

plėtros projektui skirti paramos lėšų ir 

(jei taikoma) savivaldybės biudžeto 

lėšų suma 

 

Pareiškėjų prisidėjimo prie 

vietos plėtros projekto nuosavu įnašu 

reikalavimai 

 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas  

Nurodoma data (metai, mėnuo, diena), nuo kada 

gali būti teikiami vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, 

ir laikas (metai, mėnuo, diena, valanda, minutės), iki 

kada gali būti teikiami vietos plėtros projektiniai 

pasiūlymai. 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas ir vieta 

 

Informacija apie galimų 

pareiškėjų mokymą, konsultavimą 

Pateikiama informacija apie planuojamų 

organizuoti pareiškėjų mokymų laiką, kontaktus, kuriais 

galimi pareiškėjai gali iš anksto registruotis į mokymus, 

taip pat informacija apie pareiškėjų konsultavimo tvarką 

(konsultacijų teikimo laiką, būdą, vietą, konsultacijas 

teikiančius asmenis ir jų kontaktus ir pan.) 
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Informacija apie reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, pagal kvietimą Nr. 

rengdami ir Mažeikių miesto VVG teikdami vietos plėtros projektinius pasiūlymus, ir miesto VVG, 

atlikdama projektinių pasiūlymų vertinimą, projektų atranką, taip pat kita su vietos plėtros projektų 

vertinimu susijusi informacija pateikiama Mažeikių miesto VVG internetiniame puslapyje 

www.mazeikiuvvg.lt.

http://www.mazeikiuvvg.lt/


 

 

Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašo 

3 priedas 

  

SU VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKA IR (AR) VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJOS KEITIMU SUSIJUSIUS SPRENDIMUS PRIIMANČIO 

AR JŲ PRIĖMIME DALYVAUJANČIO ASMENS 

NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA 

 

__________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

20__m. __________________d. Nr.______ 

Mažeikiai 

 

Aš, miesto VVG administracijos darbuotojas / miesto VVG narių susirinkimo narys / miesto 

VVG kolegialaus valdymo organo narys (tinkamą pabraukti), dalyvaudamas rengiant ir priimant 

sprendimus dėl kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, 

rezervinių vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos 

keitimo: 

1) pasižadu objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis 

nediskriminavimo, lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo, konfidencialumo ir išsamumo 

principais, atlikti savo pareigas; 

2) pažymiu, kad neturiu turtinių ar neturtinių interesų, susijusių su suinteresuotais 

asmenimis, neturiu jokių išankstinių susitarimų su šiais asmenimis dėl konkrečių kvietimo 

dokumentų rengimo, tvirtinimo ar jų pakeitimo tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, rezervinių 

vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos keitimo. Kiek 

man žinoma, nėra jokių ankstesnių ar dabartinių faktų ar aplinkybių, kurie leistų abejoti mano 

nešališkumu;  

3) jei paaiškėtų, kad šios deklaracijos 2 punkte nurodyto pobūdžio interesų konfliktas 

egzistuoja arba yra galimybė jam atsirasti, pasižadu raštu apie tai informuoti vietos veiklos grupę / 

vietos veiklos grupės pirmininką ir nusišalinti nuo dalyvavimo konkrečioje procedūroje;  

4) pasižadu savo arba man artimų asmenų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis 

informacija, kurią įgijau dalyvaudamas rengiant ir priimant sprendimus dėl kvietimo dokumentų ar 

jų pakeitimų tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, rezervinių vietos plėtros projektų sąrašų ar jų 

pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos keitimo procedūroje; 

5) pasižadu išlaikyti paslaptyje visą man pateiktą informaciją bei patikėtus dokumentus 

(konfidencialią informaciją), naudodamas juos tik rengiant ir priimant sprendimus dėl kvietimo 

dokumentų ar jų pakeitimų tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, rezervinių vietos plėtros 

projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos keitimo procedūroje. 

Pasižadu šios konfidencialios informacijos neatskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.  

Man išaiškinta, kad: 

1) man artimi asmenys yra: sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota 

įstatymuose nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat mano, mano sutuoktinio, mano sugyventinio, 

mano partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai 

ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai; 
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2) pažeidus šią deklaraciją, man bus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta 

atsakomybė. 

 

_______________    _____________________ 

        (parašas )                                                    (vardas ir pavardė)



 

 

Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

BENDRŲJŲ KRITERIJŲ VERTINIMO FORAM 

(Administracinių kriterijų vertinimo forma) 

 

Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo pavadinimas: 

 

Pareiškėjo pavadinimas:  

Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo vertintojas: 

 

Vertinimo atlikimo data:  

Vertinimo atlikimo data 

(vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo pareiškėjui 

pašalinus nustatytus 

trūkumus) 

 

 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

administracinės atitikties kriterijams: 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Vertinimas Vertinimas 

(patikslinus) 

Atitinka Neatitinka Atitinka Neatitinka 

1. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

pateiktas kvietime atrankai nustatytu 

terminu 

    

2. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

pateiktas kvietime atrankai nustatytu būdu 

    

3. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

pateiktas pagal aprašo 2 priede pateiktą 

formą 

    

4. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

atitinka kvietime atrankai nustatytus 

reikalavimus: 

    

4.1. neviršijama nustatyta didžiausia 

galima projektui skirti finansavimo 

lėšų suma 

    

4.2. tinkamas vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo pareiškėjas 

    

4.3. tinkamas vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo partneris(-iai) 

    

4.4. suplanuotos pagal Priemonės PFSA 

remiamos veiklos bei tinkamos 

finansuoti išlaidos 
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5. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Priemonės uždavinio 

„Pagerinti vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti bendruomenių 

socialinę integraciją, išnaudojant vietos 

bendruomenių, verslo ir vietos valdžios 

ryšius“ įgyvendinimo ir rezultato bei 

produkto rodiklių pasiekimo 

    

6. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

tikslo, uždavinio (-ių) ir veiksmo (-ų) 

įgyvendinimo 

    

7. vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

prisideda prie numatytų rezultato ir 

produktų rodiklio(-ių) pasiekimo 

    

8. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme 

numatytas ne mažesnis nei kvietime 

atrankai nustatytas prisidėjimas 

    

9. pagrįsta, kad rezultatai bus prieinami 

gyvenamosios vietovės bendruomenei 

    

10. kartu su vietos plėtros projektinis 

pasiūlymu pateikti kvietime atrankai 

nustatyti dokumentai (jei taikoma): 

    

10.1. (nurodyti būtinus pridėti priedus)     

10.2. (nurodyti būtinus pridėti priedus)     

 

Vertinimo išvada (pasirinkti):  

vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus, gali 

būti atliekamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimas. 

vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka šių administracinės atitikties vertinimo 

kriterijų (nurodyti): 

• ... 

• .... 

 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas negali būti vertinamas dėl atitikties naudos ir kokybės 

kriterijams. 

 

 

Vietos plėtros projektinio  

pasiūlymo vertintojas  

 _________________________________   

  (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 



 

 

Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

PROJEKTINIO PASIŪLYMO VERTINIMO PAGAL PRIORITETINIUS 

KRITERIJUS ATRANKOS VERTINIMO FORMA 

(Naudos ir kokybės vertinimo forma)  

 

Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo pavadinimas: 

 

Pareiškėjo pavadinimas:  

Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo vertintojas: 

 

Vertinimo atlikimo data:  

 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis naudos ir kokybės kriterijams: 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus Vertinimas balais 

Bendrieji kriterijai 

1. pagrįsta vietos plėtros projektinių pasiūlymų sprendžiama 

problema, nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą 

  

2. pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-iai) ir veikla užtikrina 

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

 

3. vietos plėtros projektas įgyvendinimas Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės veiklos teritorijoje  

 

4. pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas  

5. pagrįsta, kad vietos veiklos projektas, be jam įgyvendinti skirtų 

lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios apimties, per tokį pat 

laikotarpį ir tokios pat kokybės 

 

6. pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami 

bendruomenei 

 

7. pagrįsta, kad įgyvendinus vietos plėtros projektą, galutiniai naudos 

gavėjai bus vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma 

vietos plėtros strategija, apibrėžtis“, nurodyti gyventojai 

 

8. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos 

finansuoti vietos plėtros projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus 

finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos sąjungos 

fondų.  

 

Projektų naudos ir rezultatų pgrįstumas 

9. vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia 

planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti 

 

10. kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmįs yra realios ir pasiekiamos. 
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Vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas, išdėstymas laike, atsakomybės už vietos 

plėtros projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą 

11. vietos plėtros projekto veiksmų pagrįstumas ir realumas:  

12. vietos plėtros projekto veiksmų išdėstymo laike pagrįstumas  

13. vietos plėtros projekto atsakomybių už vietos plėtros projekto 

įgyvendinimą pasiskirstymo realumas 

 

14. vietos plėtros projektą įgyvendinančios organizacijos pajėgumas 

(kvalifikacija, išsilavinimas, darbo patirtys) vykdyti projektą 

 

15. vietos plėtros projektinis pasiūlymas siekia įtraukti atitinkamą 

dalyvių skaičių: 

suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 15 ir daugiau 

suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 10-15 

suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 5-9 

suplanuota įtraukti iki 4 dalyvių – 

 

 

 

16. vietos plėtros projektas yra orientuotas į tikslinę grupę (socialinę 

atskirtį patiriančius asmenis, nedirbantį ir nestudijuojantį ir 

nesimokantį jaunimą, bedarbius) 

 

17. projekto biudžeto pagrįstumas   

18. numatytas didesnis nei 7,5 proc. prisidėjimas pareiškėjo ir partnerio 

lėšomis: 

daugiau 15 proc. 

nuo 10 iki 15 proc. 

nuo 7,5 iki 10 proc. 

 

19. projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais). 

 

 

20. bus teikiamos Mažeikių mieste neteikiamos (naujos Mažeikių 

rajono savivaldybės mastu) sociokultūrinė paslaugos, ar numatyti 

mokymai susiję su IKT (Informacinių komunikacinių technologijų) 

taikymu sprenžiant iškilusias problems. 

 

Viso: Maksimali suma 100 

balų 

 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo biudžeto vertinimas: 

Veiksmo nr., kuriam 

siūloma mažinti arba 

neskirti finansavimo 

Prašoma 

suma 

Siūloma 

suma 

Siūlymo pagrindimas 

    

    

Mažinama suma:   

 

Siūloma skirti suma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui: 

Prašoma suma:  

Mažinama suma:  

Siūloma suma:  

 

Vertinimo išvada (pasirinkti):  

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka naudos ir kokybės vertinimo kriterijus. 

Siūloma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui skirti finansavimą. 
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Vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka (iš dalies neatitinka) šių naudos ir kokybės 

vertinimo kriterijų (nurodyti): 

• ... 

• .... 

 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo siūloma nefinansuoti, kadangi naudos ir kokybės 

vertinimo metu jis įvertintas mažiau kaip (nurodyti balų skaičių) balų. 

 

Vietos plėtros projektinio  

pasiūlymo vertintojas  

 _________________________________   

  (vardas, pavardė, parašas) 

 

___________________________ 


