
ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2018-12-11 Nr. 16 

Mažeikiai 

 

Posėdžio data – 2018 m. gruodžio 11 d., 16 val. 

Posėdžio vieta – Laisvės g. 39-1, Mažeikiai. 

Posėdžio pirmininkė – Albina Kiudulienė. 

Posėdžio sekretorė – Dangira Undžienė. 

 

Dalyvavo: Albina Kiudulienė, Anita Avdaljan, Dangira Undžienė, Justina Ungeitė, Rūta 

Narmontienė, Algimantas Čepys. Paulius Auryla į posėdį atvyko vėliau. 

Kviestieji asmenys: UAB „Vinitas“ direktorius Arvydas Lapšys (posėdyje dalyvavo jo 

įgaliotas įmonės darbuotojas Kęstutis Voras), Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 

pirmininkė Loreta Rubežienė, administratorės Daiva Baranauskienė, Aušra Žymantė. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl UAB „Vinitas“ prašymo pakeisti vietos projekto „Vinių gamybos pajėgumų išplėtimas“ 

Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-1-3 įgyvendinimo pabaigos datą.  

Pranešėja L. Rubežienė. 

2. Dėl lėšų, skirtų iš Mažeikių r. savivaldybės biudžeto 2018 m., likučio panaudojimo 

tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 

nenumatytoms išlaidoms dengti. 

Pranešėja A. Žymantė. 

3. Kiti klausimai: 

3.1. Dėl darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimo nuo 2019 m. sausio 1 d.  

Pranešėja A. Žymantė. 

3.2. Dėl tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 

įgyvendimo eigos. 

Pranešėjos L. Rubežienė ir D. Baranauskienė.  

3.3. Dėl atostogų suteikimo L. Rubežienei. 

     Pranešėja A. Kiudulienė. 

 

1. SVARSTYTA. UAB „Vinitas“ prašymas pakeisti vietos projekto „Vinių gamybos pajėgumų 

išplėtimas“ Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-1-3 įgyvendinimo pabaigos datą.  

Posėdžio pradžioje pirmininkė Albina Kiudulienė supažindino su posėdžio darbotvarke, 

kurią valdybos nariai vienbalsiai patvirtino. 

Pranešėja Loreta Rubežienė pristatė į posėdį atvykusį UAB „Vinitas“ darbuotoją Kęstutį 

Vorą, kurį įmonės direktorius Arvydas Lapšys įgaliojo dalyvauti Šiaurės vakarų Lietuvos vietos 

veiklos grupės valdybos narių posėdyje svarstant UAB „Vinitas“ prašymą pakeisti projekto „Vinių 

gamybos pajėgumų išplėtimas“ Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-1-3 įgyvendinimo pabaigos datą. 

(Įgaliojimas pridedamas). L. Rubežienė paklausė, ar valdybos nariai neprieštarauja, kad posėdyje 

dalyvautų direktoriaus įgaliotas asmuo. Prieštaraujančių nebuvo, todėl K. Vorui leista dalyvauti 

posėdyje.  

 L. Rubežienė, remdamasi pateiktais dokumentais, paaiškino, kaip vyko projekto 

įgyvendinimo eiga. 2018 m. vasario 7 d. ŠVLVVG ir UAB „Vinitas“ pasirašė vietos projekto 

vykdymo sutartį, pagal kurią numatytas projekto įgyvendinimo terminas – 2018 m. gruodžio 1 d., 



pareiškėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai pateikti mokėjimo prašymus. 2018 m. kovo 13 d. 

ŠVLVVG administracija atlieka pirkimo dokumentų išankstinį vertinimą. Atlikus šį vertinimą, 

pareiškėjas pirkimo dokumentus privalo įkelti į NMA interneto svetainę. Pirkimas baigiasi, kada yra 

sudaroma pirkimo sutartis. Vadovaujantis LR ŽŪM 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 

patvirtintomis projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš EŽŪFKP pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių 52 p.,   

projekto vykdytojas, atlikęs pirkimą, privalo Agentūrai arba institucijai, kuri nurodyta priemonės 

įgyvendinimo taisyklėse, pateikti pirkimo dokumentus.  

Vadovaujantis taisyklių 53 p. „Projekto vykdytojas pirkimo dokumentus ir kitą su pirkimu 

susijusią informaciją turi pateikti lietuvių kalba paštu, el. paštu, per kurjerį, per Žemės ūkio 

ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) ar Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant 

pašto tinklą, informacinę sistemą (E. siuntų pristatymo sistema). Dokumentai teikiami su lydraščiu, 

įsegti į segtuvą arba skenuoti. Kiekviena dokumento kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta 

tvarka. Nereikia pateikti tų dokumentų, kurie pateikti Agentūros interneto svetainėje“. 

 2018 m. rugsėjo 28 d. išsiunčiamas pareiškėjui raštas, kad atkreiptų dėmesį į pirkimo 

taisyklių 52 ir 53 punktus. 2018 m. spalio 3 d. šie dokumentai pateikiami ŠVLVVG. 2018 m. spalio 

8 d. juos perduodame NMA Telšių skyriui.  

 Gruodžio 3 d. 15 val. 45 min. gaunamas UAB „Vinitas“ direktoriaus prašymas pakeisti 

vietos projekto „Vinių gamybos pajėgumų išplėtimas“ įgyvendinimo pabaigos datą. NMA taisyklių 

185 punktas nurodo, kad keičiant sutarties sąlygas, reikia įvertinti, ar vietos projekto vykdymo 

sutarties keitimo poreikis atsirado ne dėl vietos projekto vykdytojo kaltės. Susirašinėjimo 

dokumentai su UAB „Vinitas“ valdybos nariams buvo pateikti. Valdybos nariai turi nuspręsti, ar 

leisti pratęsti terminą. 

Posėdyje dalyvavęs UAB „Vinitas“ atstovas Kęstutis Voras paaiškino, kad pagal 

reikalavimus dokumentus į NMA interneto puslapį jie įkėlė, tačiau nežinojo, kad reikia pateikti 

dokumentus dar kartą vertinti. Buvo daug neaiškumų dėl vertinimo. Pagal sutartį, kuri buvo NMA 

patikrinta, stakles jie gali įsigyti tik 2019 m. sausio mėn., todėl prašo pratęsti projekto įgyvendinimo 

terminą iki liepos mėnesio.  

Išklausę K. Voro paaiškinimą, valdybos nariai pasakė, kad diskutuos be jo ir apie valdybos 

sprendimą informuos įmonės direktorių. Išėjus K. Vorui, vienas iš valdybos narių išsakė 

pastebėjimą, kad K. Voras įrašinėjo posėdžio dalyvių kalbas, neįspėjęs apie tai valdybos narių. 

L. Rubežienė dar kartą paaiškino valdybos nariams dokumentų pateikimo tvarką. 

16.30 val. į posėdį atvyko Paulius Auryla. 

Po diskusijų buvo pasiūlyta UAB „Vinitas“ vietos projekto įgyvendinimo terminą pratęsti. 

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 

 

NUTARTA: 

1. Patenkinti UAB „Vinitas“ prašymą pakeisti vietos projekto „Vinių gamybos pajėgumų 

išplėtimas“ Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-1-3 įgyvendinimo pabaigos datą iki 2019 m. liepos 1 d.  

2.    Įgalioti ŠVLVVG administraciją suderinti šį sprendimą su NMA.  

 

2. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų iš Mažeikių r. savivaldybės biudžeto 2018 m., likučio 

panaudojimas tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 

nenumatytoms išlaidoms dengti. 

Pranešėja Aušra Žymantė informavo, kad šiuo metu lėšų, kurios 2018 m. buvo gautos iš 

Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, likutis (926,58 Eur) yra naudojamas Vykdant tarptautinį 

projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, kadangi nėra gautas avansas iš 

NMA. Vykome į tarptautinį verslo forumą Moldovos Respublikoje (lapkričio 12–15 d.), gruodžio 



5–6 d. išsiuntėme grupę į meistriškumo kursus, kurie vyko Latvijoje. Turime mokėti už dalyvių 

maitinimą, apgyvendinimą, transporto išlaidas. Taip pat atsirado kitų nenumatytų išlaidų, kaip 

tarptautiniai lėšų pervedimai, komandiruotės išlaidos darbuotojams, ryšio išlaidos, kurios nebuvo 

įtraukos į projekto sąmatą. Todėl prašo valdybos narių pritarti lėšų likučio perkėlimui projektui 

vykdyti, panaudojant jas nenumatytoms išlaidoms padengti.  

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 

NUTARTA. Pritarti iš Mažeikių r. savivaldybės biudžeto 2018 m. skirtų lėšų likučio 

panaudojimui tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 

nenumatytoms išlaidoms dengti. 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai: 

3.1. Darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimas nuo 2019 m. sausio 1 d.  

 

Pranešėja A. Žymantė informavo, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi valstybės tarnautojų 

darbo apmokėjimo tvarka. Ji supažindino valdybos narius su ŠVLVVG pirmininko, finansininko, 

administratorių ir viešųjų ryšių specialisto darbo užmokesčio koeficientais ir pasiūlė juos patvirtinti.  

 

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 

NUTARTA. Patvirtinti ŠVLVVG darbuotojų darbo užmokesčio koeficientus nuo 2019 m. 

sausio 1 d. Pirmininko – 9,19; finansininko, administratoriaus, viešųjų ryšių specialisto – 8,312. 

 

3.2. Tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 

įgyvendimo eiga. 

Pranešėja L. Rubežienė papasakojo, kad įgyvendinant tarptautinį projektą „Turizmo 

vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ buvo organizuota išvyka į Moldovą. Mūsų krašto 

verslininkams ši išvyka buvo labai naudinga. Užsimezgė ne tik tarptautiniai ryšiai tarp verslo 

atstovų, bet ryšiai tarp vietos verslininkų, kurie vieni apie kitus nežinojo arba mažai žinojo.  

D. Baranauskienė informavo apie keramikų išvyką į Latviją, kurioje vyko meistriškumo 

kursai, pasidalinimas patirtimi, aplankyta keramikos darbų paroda Rygoje.  

L. Rubežienė pristatė kitas tarptautines veiklas, numatomas išvykas.  

 

3.3. L. Rubežienės prašymas dėl atostogų suteikimo 2018 m. gruodžio 27–28 d.  

 

Pranešėja A. Kiudulienė informavo, kad gautas pirmininko prašymas dėl atostogų suteikimo 

2018 m. gruodžio 27–28 d.  

 

NUTARTA. Prašymui pritarti. Leisti ŠVLVVG pirmininką kasmetinių atostogų 2018 m. 

gruodžio 27–28 d.  

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                            Albina Kiudulienė  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Dangira Undžienė 

 


