
 

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA 

 

2014-2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMOS „KULTŪRA“  KVIETIMO  „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO 

SKATITIMAS“ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. birželio 18 d. 

Posėdis nuotoliniu būdu 

 

 

I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Eglė Saudargaitė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Strateginių pokyčių 

grupės vadovė (Komiteto pirmininkė); 

2. Rimantė Dėringytė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos EEE kultūros 

programos koordinatorė (pirmininkės pavaduotoja); 

3. Janina Krušinskaitė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Profesionaliosios 

kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė; 

4. Lukas Straševičius – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros paveldo 

politikos grupės vyriausiasis specialistas; 

5. Rasa Trapikienė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros paveldo 

politikos grupės vyriausioji patarėja; 

6. Robertas Motuzas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

direktoriaus patarėjas; 

7. Anna Benedicte Stigen - Norvegijos meno tarybos vyresnioji patarėja (stebėtoja); 

8. Csilla Czimbalmos - Norvegijos meno tarybos vyresnioji patarėja (stebėtoja); 

9. Vegard Berggård – Norvegijos kultūros paveldo direktorato patarėjas (stebėtojas); 

10. Márton Matkó – Finansinių mechanizmų valdybos vyresnysis kultūros ir socialinių 

reikalų srities pareigūnas  (stebėtojas); 

11. Inga Rudzinskaitė – Norvegijos ambasados Lietuvoje EEE ir NOR mechanizmų ir 

politikos patarėja (stebėtoja). 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 



1. Paraiškos, praėjusios tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą – 1 finansavimo kryptis „Projektai, atkuriantys ir 

kultūriniams tikslams pritaikantys nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro“ 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma 

suma, Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-3-KM-

K01-017 

PLUNGĖS 

RAJONO KULIŲ 

KRAŠTO 

BENDRUOMENĖ 

"ALANTAS" 

Atvira bendruomenės 

kūrybos erdvė Kuliuose 

90,5 968 406,00 842 264,00 Teigiama su išlyga. Tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateiktos visų partnerių pasirašytos 

partnerystės sutartys, kuriose bus aptartos visos Gairėse 

pareiškėjams numatytos sąlygos ir atspindėtas galutinis 

patvirtintas projekto biudžetas bei veiklos. 

2. LT04-3-KM-

K01-045 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracija 

Vienijantis kūrybiškumo 

centras - Pragiedrulių 

sodyb 

85,5 1078557,67 959 839,67  Teigiama su išlyga. Vertinimas baigiamas su išlyga: tuo 

atveju, jei projektas bus patvirtintas finansuoti, iki 

projekto finansavimo sutarties pasirašymo turės būti 

pateikta (-os) visų partnerių pasirašyta (-os) partnerystės 

sutartis (-ys), kurioje (-iose) bus aptartos visos pagal 

Gairių 23 p. privalomos sąlygos ir atspindėtas galutinis 

patvirtintas projekto biudžetas. Rekomenduojama į 

partnerystės sutartį(-is) įtraukti nuostatą dėl įsigyjamo 

ilgalaikio turto lokacijos (tuo atveju, kai įrangą įsigyja 

partneriai, turtas turi būti laikomas Pragiedrulių sodyboje 

ir naudojamas projekto tikslams visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po 

projekto pabaigos). 

3. LT04-3-KM-

K01-040 

Viešoji įstaiga 

"Inovatorių slėnis" 

Kamariškių dvarvietė - 

istorija, kūryba, 

inovacijomis ir 

bendradarbiavimu grįsta 

centrinė Zarasų rajono 

kultūros erdvė 

72,0 797193,31 707 509,06  Teigiama 
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2. Paraiškos, praėjusios tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą – 2 finansavimo kryptis „Projektai, kultūriniams tikslams 

pritaikantys vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą“ 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma 

suma, Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-3-KM-

K01-049 

VšĮ "Kintai Arts" Kultūros skūnė 83,0 936099,46 833 128,46 Teigiama su išlyga. Tuo atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti pateikta (-os) visų partnerių 

pasirašyta (-os) partnerystės sutartis (-ys), kurioje (-iose) 

bus aptartos visos pagal Gairių 23 p. privalomos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis patvirtintas projekto biudžetas 

2. LT04-3-KM-

K01-024 

UAB Merkinės 

muilo fabrikas 

Vietos kultūros verslumo 

skatinimas - Merkinės 

dvarvietė 

79,5 1062667,39 850 135,11  Teigiama su išlyga. Vertinimas baigiamas su šiomis 

išlygomis: 1. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 mėn. po 

finansavimo skyrimo (tuo atveju, jei finansavimas bus 

skirtas) pateiks žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisę 

patvirtinančio dokumento kopiją. 2. Pareiškėjas ne vėliau 

kaip per 3 mėn. po finansavimo skyrimo pateiks Gairių 

67.5.2 p. numatytus specialiuosius architektūros 

reikalavimus ir Gairių 67.5.3 p. numatytas prisijungimo 

prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų 

sąlygas. Pažymėtina, kad specialieji architektūriniai 

reikalavimai nėra privalomi pagal Statybos įstatymą, 

tačiau šių reikalavimų pateikimas numatytas Gairių 67.5.2 

p. ir nenumatyta išimčių dėl jų nepateikimo. Dėl 

prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo 

komunikacijų sąlygų pažymėtina, kad pareiškėjo pateikti 

dokumentai (sutartys su UAB „Varėnos vandenys“ ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“) nėra pakankami 

parengti statinio projektą, taip pat jie nėra lygiaverčiai 

dokumentai Gairėse numatytoms prisijungimo sąlygoms. 

3. Pareiškėjas iki projekto įgyvendimo sutarties 

pasirašymo pateiks atsakingos institucijos sprendimą, 

patvirtinantį, kad apgyvendinimo paslaugų teikimas už 

aukas yra suderinamas su uždarosios akcinės bendrovės 

statusu. 4. Pareiškėjas iki projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pateiks visų partnerių pasirašytą (-as) 

partnerystės sutartį (-is), kurioje (-iose) bus aptartos visos 
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Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma 

suma, Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

privalomos Gairių 23 p. numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto biudžetas. 

 

3. Paraiškos, nepraėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo - 1 finansavimo kryptis „Projektai, atkuriantys ir kultūriniams tikslams 

pritaikantys nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro“ 

 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Bendra 

projekto 

vertė, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Prašoma 

suma, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo finansuoti 

Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-3-

KM-K01-

053 

Merkinės krašto 

muziejus 

Kūrybiška vietokūra 

Merkinėje: Merkinės 

krašto muziejaus 

edukacijų ir verslumą 

skatinančio centro 

įkūrimas istoriniame 

Vazos name 

1 112 000,00 1 000 000,00 Neigiama. Paraiška atmesta vadovaujantis 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo 

taisyklių 161.3. papunkčiu (pareiškėjas nesutiko su CPVA nustatytomis 

didžiausio dydžio išlaidomis ir mechanizmų lėšomis bei bendrojo finansavimo 

lėšomis). 

 

4. Paraiškos, nepraėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo - 2 finansavimo kryptis „Projektai, kultūriniams tikslams pritaikantys vietas, 

neįtrauktas į kultūros vertybių registrą“ 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Bendra 

projekto 

vertė, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Prašoma 

suma, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo finansuoti 

Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT04-3-

KM-K01-

018 

Keturiasdešimt 

Totorių kaimo 

musulmonų-

40 totorių kaimo 

paslaugų plėtra ir 

326 122,25 293 510,00  Neigiama. Paraiškos vertinimas stabdomas ir paraiška atmetama vadovaujantis 

MAFT 164 p., nes pareiškėjas nepateikė prašytos trūkstamos informacijos ir 

dokumentų. 
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Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Bendra 

projekto 

vertė, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Prašoma 

suma, 

nurodyta 

paraiškoje, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo finansuoti 

Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

sunitų 

bendruomenė 

kultūros paveldo 

išsaugojimas 

2. LT04-3-

KM-K01-

056 

VšĮ Festivalių 

grupė 

Palūšės ir Ignalinos 

rajono bendruomenės 

socialinės ir 

ekonominės plėtros 

stiprinimas per 

bendradarbiavimą 

kultūros srityje ir 

kultūrinį verslumą 

313 888,45 247 971,87 Neigiama. Paraiška atmetama vadovaujantis 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro kvietimo „Vietos 

kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams, patvirtintų CPVA 

direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-

23 (toliau – Gairės), 74.1 papunkčiu - paraiška neatitinka bent vieno bendrojo ar 

specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), nurodyto Gairių 4 priede. 

Vertinimo metu nustatyta, kad paraiška neatitinka bendrojo projektų atitikties 

kriterijaus, numatyto Gairių 4 priedo 11 punkte "Projekto atitiktis ES 

konkurencijos politikai", t. y. Gairių 39 p. reikalavimo, kuris nurodo, jog 

valstybės pagalba pagal šį kvietimą neteikiama. 

3. LT04-3-

KM-K01-

058 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Kultūrinio verslumo 

eksperimentai ir 

impulsai Anykščių 

centrui 

858 584,97 772 726,47 Neigiama. Vadovaujantis Gairių 30 p. ir 30.1 papunkčiu, visi finansuojami 

projektai turi prisidėti prie rodiklio "Metinių pajamų padidėjimas dėl projekto 

veiklų" siekimo. Gairių 7 priedo 1 p. numatoma, kad už šį rodiklį atsiskaitoma 

projekto įgyvendinimo metu, kasmet, kartu su mokėjimo prašymais. 

Atsižvelgiant į tai, kad paraiškos 5 dalies rodiklio "Metinių pajamų padidėjimas 

dėl projekto veiklų" aprašomojoje dalyje pareiškėjas aiškiai ir nedviprasmiškai 

nurodo, kad projekto įgyvendinimo metu pajamos nebus generuojamos, laikoma, 

kad paraiška neatitinka Gairių reikalavimų ir nėra tinkama finansuoti. 

 

 

III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti paraiškų tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas (patvirtintos ataskaitos pridedamos). 

Tinkamumo bei naudos ir kokybės vertinimo etapus praėjusioms paraiškoms toliau vykdomas administracinės atitikties vertinimas, atsižvelgiant į kurio 

rezultatus Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius) priima sprendimą dėl projekto finansavimo.  

 

Posėdžio pirmininkė        Eglė Saudargaitė 

Posėdžio sekretorius       Oksana Ščerbickienė 
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Projektų vertinimo komiteto nariai:   

Rimantė Dėringytė  

 

Janina Krušinskaitė  

 

Lukas Straševičius 

 

Rasa Trapikienė 

 

Robertas Motuzas 


