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P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016
m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Papildau 72.11 papunkčiu:
„72.11. registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu
elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto
svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų paraiškas, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir
panašiai);“.
2. Papildau 72.3 papunkčiu:
„72.3. karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos
darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai
įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai
nekontaktuodamas su kitais asmenimis), jeigu jos įrengtos, VPS vykdytojos biuro patalpose,
adresu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos
projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma
(išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos.
Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami
vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.

Pareiškėjas

paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja
galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas,
pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš VPS vykdytojos
informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos

2
projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus
ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška
nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei
kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.“
3. Pripažįstu netekusiu galios 74 punktą.
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