






























SUSITARIMAS NR.3 (EL.PARAŠAI) 

DĖL 2020 M. SPALIO 5 D. TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, 

TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ 

RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ PARAMOS SUTARTIES NR. 44TT-KK-20-1-01762-

PR001 KEITIMO 

 

2021 m.     liepos 29            d. 

Vilnius  

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), 

atstovaujama L.e.p. Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus 

vedėjos Ievos Mizejės, veikiančios pagal Agentūros direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 

BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“ (2021 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. BR1-162 redakcija) viena 

šalis, ir Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Paramos gavėjas), 

atstovaujama pirmininkės Janinos Augustinavičienės, veikiančios pagal Paramos gavėjo įstatus, kita 

šalis, toliau bendrai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į Paramos gavėjo 2021 m. birželio 18 d. raštą 

Nr.SE-69 „Prašymas dėl projekto Nr. 44TT-KK-20-1-01762-PR001 „Žydinti Lietuva“ sutarties 

keitimo“, susitarė: 

1. Pakeisti 2020 m. spalio 5 d. Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG 

bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutarties Nr. 44TT-KK-20-1-01762-

PR001 2.7.2, 2.7.3 ir 2.7.4 papunkčius, ir išdėstyti juos taip: 

2.7.Paramos išmokėjimo tvarka:  

2.7.2.pirma paramos dalis: 

2.7.2.1. Projekto viešinimo priemonės  

(Plakato A3 formato išlaidos) 

 

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas 

 

2.7.3. antra paramos dalis:  

 

 

2.7.3.1.Projekto partnerių susitikimai 

(8 val., 9 susitikimai po 25 dalyvius 

mažos salės nuomos su įranga išlaidos, kavos 

pertraukėlių 2 kartus ir pietų 225 dalyviams 

išlaidos) 

2.7.3.2. Praktinės dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio 

formavimas“ 

( 8 val. 25 dalyviai, 9 susitikimai 

Mažos salės nuomos su įranga išlaidos,  

moderatoriaus paslauga, kavos pertraukėlių 2 k. 

ir pietų išlaidos 225 dalyviams išlaidos , 3 

pranešimų organizavimo išlaidos,   Vietovių 

įvaizdžio formavimo vizualizacijų parengimo, 

pristatymo ir įgyvendinimo išlaidos, priemonių  

iki 9,00 Eur (devynių eurų ir 00 ct.) 

 

 

  

iki 2021 m. kovo 30 d. 

 

iki 1 910,00 Eur (vieno tūkstančio devynių 

šimtų dešimt eurų ir 00 ct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



išlaidos 3 grupėms ne mažiau kaip 6 vnt. 

vizualizacijų kiekvienai VVG, 9 dirbtuvėms  

reikalingų priemonių ir dirbtuvių rezultatų 

transportavimo išlaidos,  raštinės reikmenų 

dirbtuvių organizavimui (tušinukų, dalyvių 

kortelių, blanknotų) išlaidos, skelbimo 

maketavimo išlaidos, , coverio (tinkamo fb 

platformai) sukūrimo išlaidos, dirbtuvių 

filmavimo filmukui sukurti  išlaidos, 

fotografavimo išlaidos,  1 filmuko iki 10 min. 

sukūrimo baigiamajam renginiui išlaidos,  1 

straipsnio/posto  ne mažiau kaip 100 kv. cm. 

Sukūrimo išlaidos,  9 video reportažų po 30 s 

sukūrimo išlaidos) 

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas: 

 

 

2.7.4. Trečia paramos dalis:  

investicijos (išlaidos): 

2.7.4.1. Projekto viešinimo priemonės 

 (kalendorių (sieninių) 100 vnt. išlaidos, 

dvigubų  A6 formato kvietimų 100 vnt. išlaidos,  

dvipusių, spalvotų A5 formato  skrajučių 325 

vnt. išlaidos) 
 

2.7.4.2. Praktinės dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio 

formavimas“ 

( 8 val. 25 dalyviai, 9 susitikimai 

Mažos salės nuomos su įranga išlaidos,  

moderatoriaus paslauga, kavos pertraukėlių 2 k. 

ir pietų išlaidos 225 dalyviams išlaidos , 3 

pranešimų organizavimo išlaidos,   Vietovių 

įvaizdžio formavimo vizualizacijų parengimo, 

pristatymo ir įgyvendinimo išlaidos, priemonių  

išlaidos 3 grupėms ne mažiau kaip 6 vnt. 

vizualizacijų kiekvienai VVG, 9 dirbtuvėms  

reikalingų priemonių ir dirbtuvių rezultatų 

transportavimo išlaidos,  raštinės reikmenų 

dirbtuvių organizavimui (tušinukų, dalyvių 

kortelių, blanknotų) išlaidos, skelbimo 

maketavimo išlaidos, , coverio (tinkamo fb 

platformai) sukūrimo išlaidos, dirbtuvių 

filmavimo filmukui sukurti  išlaidos, 

fotografavimo išlaidos,  1 filmuko iki 10 min. 

sukūrimo baigiamajam renginiui išlaidos,  1 

straipsnio/posto  ne mažiau kaip 100 kv. cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 2021 m. gruodžio 31 d.  

 

 

iki 47 271,50 Eur (keturiasdešimt septynių 

tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt vieno 

euro ir 50 ct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sukūrimo išlaidos,  9 video reportažų po 30 s 

sukūrimo išlaidos) 

2.7.4.3. Baigiamojo projekto  renginio 

konferencijos išlaidos  

(8 val., 100 dalyvių 

Didelės salės su įranga nuomos išlaidos, 

moderatoriaus paslaugos, kavos pertraukėlių 2 

kartus 100 dalyvių išlaidos) 

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas 

 

2.7.5. Ketvirta paramos dalis: 

investicijos (išlaidos): 

 

2.7.5.1.... 

 

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas 

 

 

Vėliausiai kartu su paskutiniu mokėjimo 

prašymu pateikiami šioje vykdymo sutartyje ir 

vykdymo sutarties 2.1 papunktyje „Paramos 

reglamentavimas“ nurodytuose teisės aktuose 

nurodyti privalomi dokumentai. Projekto 

vykdytojas kartu su paskutiniu mokėjimo 

prašymu pateikia projekto įgyvendinimo 

ataskaitą. 

iki 2022 m. birželio 30 d.  

 

 

 

 

 

 

iki 2022 m. spalio 4 d.  

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

4. Šalių parašai: 

Agentūra  

L.e.p. Kaimo plėtros ir paramos regionams 

departamento LEADER priemonių skyriaus 

vedėja  

 

 

 

 

A. V. 

 

________________________ 
(parašas) 

 

 

Ieva Mizejė 
 

Paramos gavėjas 

Asociacijos pirmininkė 

 

 

 

 

 

 

A. V. 

 

________________________ 
(parašas) 

 

 

Janina Augustinavičienė  

 


