
 

 
 

PATVIRTINTA 

Kėdainių rajono vietos veiklos 

grupės pirmininko 2021  m. 

sausio 18 d. įsakymu Nr. 1.8-01 

 

PROJEKTO „ŽYDINTI LIETUVA“ DIRBTUVIŲ „VIETOVIŲ ĮVAIZDŽIO 

FORMAVIMAS“ VIETOVIŲ ATRANKOS KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ vietovių atrankos 

konkurso (toliau - Konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Teritorinio bendradarbiavimo projektą „Žydinti Lietuva“, projekto 

koordinatorius - Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė (toliau –Kaišiadorių r. VVG). Projekto partneris: 

Kauno rajono vietos veiklos grupė, Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Raseinių rajono vietos veiklos grupė 

„Raseinių krašto bendrija“, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Jonavos rajono vietos veiklos grupė, 

Prienų rajono vietos veiklos grupė, Širvintų rajono vietos veiklos grupė ir Elektrėnų savivaldybės vietos 

veiklos grupė. 

II. KONKURSO TIKSLAI 

3. Konkurso organizavimo tikslas: 

Atrinkti kaimo vietoves, kuriose vyks projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas“. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4. Vietovių, kuriose vyks dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas“, nustatymo konkursas vyks nuo 2021 m. 

sausio 18 d. iki 2021 m. kovo 3 d. šiais etapais: 

4.1.Konkurso dalyviai pateikia užpildytą nustatytos formos dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) iki 2021 m. 

vasario 15 d.; 

4.2. Kiekvienos VVG atrankos komisija iki 2021 m. kovo 1 d. atrinks ir informuos projekto koordinatorių 

apie savo VVG vietoves laimėtojas, kuriose vyks dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas; 

4.3. Projekto koordinatorius iki 2021 m. kovo 3 d. paskelbs visas vietoves laimėtojas, kuriose vyks dirbtuvės 

„Vietovių įvaizdžio formavimas“. 

5. Vietovių, kuriose vyks dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas“, nustatymo konkurso atrankos kriterijai: 

5.1. Teritorijoje veikianti kaimo bendruomeninė organizacija  (toliau – BO) arba nevyriausybinė organizacija 

(toliau – NVO), atitinkanti NVO sąvoką, kaip ji apibrėžta Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme: 

5.1.1. 20 balų skiriama, jei paraišką pateikia BO; 



 

 
5.1.2. 10 balų skiriama, jei paraišką pateikia kita NVO. 

5.2. 2021 metai yra Vietovės/miestelio Jubiliejiniai metai, turintys istorinę vertę, ir (arba) bendruomeninė 

organizacija mini organizacijos sukaktį:  

5.2.1. 30 balų skiriama, jei Pareiškėjo atstovaujama vietovė yra paskelbta 2021 m. Lietuvos mažosios kultūros 

sostine; 

5.2.2. 20 balų skiriama, jei vietovės/miestelio yra Jubiliejiniai metai; 

5.2.2. 10 balų skiriama, jei bendruomeninė organizacija mini organizacijos sukaktį.  

5.3.Savanorių komandos suformavimas: 

5.3.1. Skiriama 20 balų, jei savanorių komandą sudaro 5 ir daugiau savanorių, dalyvaujančių kūrybinėse 

dirbtuvėse, apželdintos vietovės priežiūros darbuose ir 2021m. savanoriškoje veikloje; 

5.3.2.Skiriama 10 balų, savanorių komandą sudaro 4 savanoriai, dalyvaujantys kūrybinėse 

dirbtuvėse, apželdintos vietovės priežiūros darbuose ir 2021m. savanoriškoje veikloje. 

5.4.Skiriama iki 20 balų už vietovių įvaizdžio formavimo vizualizacijos pateikimą laisva forma: 

5.4.1. Skiriama 20 balų už vaizdinį vizualizacijos pateikimą su aprašymu; 

5.4.2. Skiriama 10 balų už vaizdinį vizualizacijos pateikimą; 

5.4.3. Skiriama 5 balai už tekstinį vizualizacijos aprašymą. 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti projekte „Žydinti Lietuva“ dalyvaujančių VVG teritorijų kaimo BO ir NVO. 

7. Konkurso dalyviu tampama pateikus dalyvio paraišką (Priedas Nr.1). 

8. Užpildyta paraiškos forma siunčiama Kėdainių rajono VVG el. pašto adresu info@kedainiurvvg.lt iki 

2021 m. vasario 15 d. Atsakingas asmuo – Aušra Vaidotienė, mob.tel.: +370 657 54577.  

9. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų duomenys būtų viešai skelbiami projekto atrankos, įgyvendinimo ir 

viešinimo tikslais, renginių metu būtų daromos nuotraukos, filmuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai, kurie 

bus naudojami projekto viešinimui. 

V. VERTINIMAS IR APTARIMAS 

10. Vietovių, kuriose vyks projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas“, ne mažiau 

kaip 6 laimėtojus (kiekvienoje VVG; vietovių įvaizdžio formavimui skiriama suma iki 6114,44 Eur su 

PVM.), atrinks komisija, užpildydama „Komisijos anketą“ (Priedas Nr. 2). Kiekviena VVG sudarys 

atrankos komisiją iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kuri vertins pateiktas paraiškas, skirs atrankos balus ir 

nustatytas vietoves laimėtojas. Kiekvienas partneris projekto koordinatorių apie atrankos rezultatus (3 

priedas) informuoja iki 2021 m. kovo 1 d. Vietoves laimėtojas, kuriose vyks dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio 

formavimas“, bus paskelbtos iki 2021 m. kovo 3 d. projekto koordinatoriaus ir partnerių internetinėse  
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svetainėse.  

11. Vietovių, kuriose vyks projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvės „Vietovių įvaizdžio formavimas“, laimėtojai 

tęs bendradarbiavimą su projekto koordinatoriumi, su savo teritorijos VVG, dalyvaus dirbtuvėse ir 

dirbtuvių galutinis rezultatas atiteks laimėtojams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Priedas Nr. 2 

Komisijos anketa  

_________________ 
data 

Pareiškėjo pavadinimas: _____________________________ 

Vietovė: ___________________________________ 

Objektas: __________________________________ 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus Balai Pastabos 

1. Jūsų organizacija yra: ❏ NVO - 10 balų 

❏ Kaimo bendruomeninė organizacija - 20 balų 

 

2. 2021 metai yra 

Vietovės/miestelio 

Jubiliejiniai metai, 

turintys istorinę vertę, 

ir (arba) 

bendruomeninė 

organizacija mini 

organizacijos sukaktį 

◻ Pareiškėjo atstovaujama vietovė yra paskelbta 

2021 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinė - 30 

balų; 

◻ vietovė/miestelis mini Jubiliejinius metus - 20 

balų; 

◻ bendruomeninė organizacija mini organizacijos 

sukaktį - 10 balų 

 

3. Savanorių komandos 

skaičius 
❏ savanorių komandą sudaro 5 ir daugiau 

savanorių, dalyvaujančių kūrybinėse dirbtuvėse, 

apželdintos vietovės priežiūros darbuose ir 2021m. 

savanoriškoje veikloje – 20 balų; 

❏ savanorių komandą sudaro 4 savanoriai, 

dalyvaujančių kūrybinėse 

dirbtuvėse, apželdintos vietovės priežiūros darbuose 

ir 2021m. savanoriškoje veikloje -10 balų 

 

4. Bendradarbiavimas su 

atitinkamomis 

institucijomis dėl 

vietovių naudojimo 

dirbtuvėms 

❏ Bendradarbiaujama – 10 balų 

❏ Nebendradarbiaujama – 0 balų 

 

5. Vietovių įvaizdžio 

formavimo 

vizualizacijų 

pateikimas laisva 

forma. 

❏ Išsamus vaizdinis vizualizacijos  pateikimas su 

aprašymu - 20 balų 

❏ Vaizdinis vizualizacijos pateikimas - 10 balų 

❏ Tekstinis vizualizacijos aprašymas – 5 balai  

 

6. Reikalinga suma   

Iš viso: ____ balai (-ų)  

_________________________________________________________ 
Komisijos pirmininko vardas pavardė, parašas, data 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 3 

 

Teritorinio projekto „Žydinti Lietuva“ 

vietovių atrankos konkurso rezultatai 

 

 

_________________________________________________ 
(vietos veiklos grupės pavadinimas) 

 

______________________________ 

data 

 

Eil. 

Nr. 
Pareiškėjas 

Pareiškėjo 

kontaktinis 

asmuo 

(vardas, 

pavardė) 

Pareiškėjo 

kontaktinio 

asmens 

kontaktai (tel. 

nr., el. paštas) 

Vietovės 

koordinatė

s (google 

maps) 

Planuoja

ma 

projekto 

suma 

Pateikiama 

vizualizacij

a 

(Taip/Ne)1 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
1 Kartu pateikiamos laimėtojų pateiktos vizualizacijos. 



 

 
6.       

 

 

Vietos veiklos grupės atsakingo asmens kontaktai: 

Vardas pavardė 

Tel. nr. 

El. paštas 


