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2019 m. vasario 22 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 12 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Augustinas Blažys, Dovilė Pučinskienė, 

Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Jūratė Bagužienė, Laimantas Tubelis, Lina Meilutė-

Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Aleinikovas, Vytautas Vilys, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 7 valdybos nariai: Anicetas Bytautas, Dainora Mineikienė, Daiva Čiučelienė, 

Irena Bernotienė, Laura Viduolytė-Pupelienė, Vidas Joneliūkštis, Vladas Karpovas. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, viešųjų ryšių specialistė Milda Ulevičienė, VPS projektų 

administratorius Valerijus Rancevas. 

 

Posėdžio sekretorė Agnė Šapokaitė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS ir VPS sutarties keitimo 

2. Dėl III kvietimo priemonių atrankos kriterijų ir kitų sąlygų  

3. Dėl darbuotojų ataskaitų už 2018 m. II pusmetį 

4. Dėl naujos kadencijos valdybos formavimo principų 

5. Dėl darbuotojų komandiruotės į Estiją  

6. Dėl administravimo procedūros aprašo atnaujintų priedų patvirtinimo 

7. Dėl sutarčių tvirtinimo 

8. Dėl kitų klausimų  

 

SVARSTYTA: dėl VPS ir VPS sutarties keitimo. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pakomentavo 

lyginamąją VPS keitimo lentelę su poreikio komentarais (valdybos nariams ji buvo pateikta iš 

anksto 1 priedas). Siūlomas sprendimas: 

1) Priemonių: „Kultūros ir gamtos paveldas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas“, „Ūkio ir verslo plėtra“, „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, 

„Bendradarbiavimas“ specialiųjų tinkamumo sąlygų dalyje išbraukti sąlygą dėl kontrolės 

laikotarpio. Pagal pasikeitusias VP administravimo taisykles ši sąlyga sutrumpėjo iki 3 

metų (tuo tarpu, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus, VPS esame numatę 5 m. 

kontrolės laikotarpį). Įvykdyti 2 kvietimai parodė, kad, pavyzdžiui, į verslo priemones dėl 

nepalankių VPS reikalavimų, lyginant su tiesioginėmis KPP priemonėmis, VVG 

pareiškėjų nesulaukia: veiklos srities „Parama verslui pradėti“ priemone susidomėjo vos 4 

pareiškėjai (vienas atsiėmė paraišką, nes nesusitvarkė nuosavybės dokumentų, kiti 3 

tikėtina, įgyvendins projektus). Bendra jų prašoma paramos suma sudaro vos 77,6 tūkst. 

Eur, kai dviem kvietimams buvome pašaukę 270 tūkst. Eur sumą. Tiesiogiai į NMA 

verslo KPP verslo pradžios priemones Rokiškio krašto pareiškėjai yra pateikę 26 

paraiškas.  
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2) Priemonių: „Ūkio ir verslo plėtra“, „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ patikslinti 

specialiąją tinkamumo sąlygą dėl verslo plano gyvybingumo. Rengiant VPS ši sąlyga 

buvo parašyta pagal tuo metu galiojančius teisės aktus. Tačiau Vietos projektų 

administravimo taisyklės (2016-09-21, Nr.3D-544), kurios tiesiogiai taikomos per VPS 

teikiamiems vietos projektams nurodo šiek tiek kitokias projektų gyvybingumo sąlygas, 

todėl siūloma gyvybingumą traktuoti taip, kaip traktuoja šis tiesioginis teisės aktas. 

3) Pakeisti VPS 10 dalį - įgyvendinimo veiksmų planą. Pakeisti pagal 2018 m. įgyvendintą 

faktą ir 2019 m. rudenį įterpiamą papildomą kvietimą priemonių: „Ūkio ir verslo plėtra“ (I 

ir II kvietimuose planuotiems, bet neišnaudotiems lėšų likučiams), „Bendradarbiavimas“ 

(2 kvietime nesulaukta paraiškų).  

4) Pakeisti VPS 11 dalį -finansinį planą. Pakeisti „Indikatyvų VPS lėšų poreikį pagal metus“ 

pagal faktą ir planuojamus kvietimus. 

Finansininkas V.Morkūnas pakomentavo lyginamąją VPS administravimo lėšų keitimo 

lentelę (valdybos nariams ji buvo pateikta iš anksto 2 priedas). 

Keitimo esmė administravimo lėšas pakoreguoti pagal mokėjimo dalių įgyvendinimo faktą ir 

pagal pasikeitusius darbuotojų darbo užmokesčio koeficientus (Valdybos sprendimas 2018-

12-21). VPS sutarties keitimą atlikt per 2019 m. 
 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu VPS keitimams pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl III kvietimo priemonių atrankos kriterijų ir kitų sąlygų.  

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė ir 

pakomentavo valdybos darbo grupių 2019-01-17 jungtinio posėdžio nutarimus (protokolas 

Nr. 4) (valdybos nariams posėdžio medžiaga buvo pateikta iš anksto). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu darbo grupių 2019-01-17 jungtinio posėdžio nutarimams 

pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl darbuotojų ataskaitų už 2018 m. II pusmetį. 

VVG darbuotojai M.Ulevičienė, V.Rancevas, V.Morkūnas ir R.Stankevičiūtė-Vilimienė 

pateikė savo darbo ataskaitas, atsakė į valdybos narių klausimus. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu darbuotojų ataskaitoms pritarti, darbą vertinti gerai. 

 

SVARSTYTA: dėl naujos kadencijos valdybos formavimo principų. 

VVG pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė siūlymus – vadovautis 2015-04-17 VVG 

valdybos sprendimu Nr.21, atliekant tik patikslinančias korekcijas: prie valdžios sektoriaus 

atstovų kėlimo nurodyti sąlygą, jog reikia vadovautis VVG įstatais ir VPS atrankos taisyklių 

reikalavimais; prie kitų nevyriausybinių organizacijų  - kad atstovą gali kelti šio sektoriaus 

fiziniai ir juridiniai asmenys; prie jaunimo – kad atstovą gali kelti šio sektoriaus fiziniai ir 

juridiniai asmenys. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu siūlymams pritarti (patikslintas dokumentas pridedamas). 

 

SVARSTYTA: dėl darbuotojų komandiruotės į Estiją. 

VVG pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė partnerių iš PAIK VVG (Estija) 

kvietimą į tarptautinę Struvės tinklo konferenciją. 2019 m. balandžio mėn. Pirmininkė paprašė 

į konferenciją išleisti darbuotojus M. Ulevičienę ir V. Morkūną, kad perduotų partneriams 

mūsų VVG idėją, susijusią su vietos turizmu.  
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NUSPRĘSTA: bendru sutarimu komandiruoti Mildą Ulevičienę ir Valentiną Morkūną 

dalyvauti tarptautinėje Struvės tinklo konferencijoje (Estijoje) pagal pateiktą darbotvarkę 

(pridedama).  

 

SVARSTYTA: dėl Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 

(Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. BRA-

146 redakcija) naujos redakcijos priedų patvirtinimo. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė priedus 

ir formas (medžiaga buvo pateikta iš anksto): 

 

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai  

3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalo forma  

6 priedas. Informacijos apie užregistruotas vietos projektų paraiškas forma 

7 priedas. Vietos projekto paraiškos administravimo kontrolinio žymų lapo forma 

10 priedas. Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitos forma  

11 priedas. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaitos forma 

12 priedas. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė 

13 priedas. Socialinio verslo vykdymo gairės 

14 priedas. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka 

15 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaitos forma 

16 priedas. Informacijos dėl metodinės pagalbos forma 

17 priedas. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma 

19 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės forma  

34 priedas. Paramos sutarties / projekto keitimo tikrinimo klausimyno forma 

Kitos dokumentų formos: 

1) Agreguotos ataskaitos forma (Agentūros PAK) 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu priedus ir formas patvirtinti. 

 

SVARSTYTA: dėl sutarčių tvirtinimo.  

VVG ir VPS finansininkas V.Morkūnas pristatė pasirašytas sutartis (medžiaga buvo pateikta 

iš anksto). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu sutartims pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl kitų klausimų. 

 

 

Valdybos pirmininkė   Lina Meilutė-Datkūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė     Agnė Šapokaitė 


