
ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 
VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2017-03-27 Nr. 3 

 

Posėdis įvyko 2017-03-27 (15.00 val.) 

Posėdžio vieta Stoties g. 18, Mažeikiai (II aukšto salė) 

Posėdžio pirmininkė Albina Kiudulienė. 

Posėdžio sekretorė Valda Muravjovienė. 
Dalyvavo: Irena Atkočaitienė, Paulius Auryla, Algimantas Čepys, Inga Derkintienė, Albina 

Kiudulienė, Valda Muravjovienė, Rūta Narmontienė, Andrius Ramonas, Erika Šiaulytė, Gintautas 
Šmaižys.  

Kviestieji asmenys: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė Loreta 
Rubežienė, Daiva Baranauskienė, Donata Skorodumova, Aušra Žymantė. 

 
Valdybos narės: Inga Derkintienė ir Erika Šiaulytė planuoja teikti paraiškas, todėl nusišalino 

nuo darbotvarkės 1, 2, 3 klausimo svarstymo ir balsavimo (prašymai pridedami). 

 
DARBOTVARKĖ: 
 
1. Dėl Vietos plėtros strategijos (VPS) prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra“ 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos srities „Parama ne 
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) finansavimo 
sąlygų aprašo ir priedų patvirtinimo. 
Pranešėja L. Rubežienė 

2. Dėl VPS prioriteto Nr.1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 2 
veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas 
LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašo ir priedų patvirtinimo.  
Pranešėja L. Rubežienė 

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 paskelbimo. 
Pranešėja L. Rubežienė 

4. Dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal 2008–2014 metų Vietos plėtros 
strategiją, Pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo klausimyno formos tvirtinimo. 
Pranešėja L. Rubežienė 

5. Dėl lėšų, skirtų iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, sąmatos patvirtinimo. 
Pranešėja A. Žymantė 

6. Dėl visuotinio narių susirinkimo datos, darbotvarkės tvirtinimo.  
Pranešėja L. Rubežienė 

7. Kiti klausimai: 
7.1. Dėl socialinių palaugų pirkimo galimybių iš VŠĮ „Viekšnių šv. Jono Krikštytojo 

parapijos vaikų dienos centras“ aptarimo. 
7.2. Dėl įgarsinimo aparatūros. 

 
 



1. SVARSTYTA. VPS prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra“ priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 
kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo ir priedų 
patvirtinimas. 

 ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė ir viešųjų ryšių specialistė Donata Skorodumova 
skaidrių pagalba valdybos nariams pristatė VPS prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra“ 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašą: kas gali būti 
pareiškėjais, kokie atrankos kriterijai, kokia skiriama paramos suma, kokios išlaidos finansuojamos, 
kokie paraiškų vertinimo etapai, kokie reikalavimai vietos projektams. Buvo pristatytas verslo 
planas, paraiškų formos ir aptarti kiti finansavimo sąlygų priedai.  
 
 NUTARTA. Patvirtinti VPS prioriteto Nr. 1 „Verslo ir verslo aplinkos plėtra“ priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 
kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašą ir priedus 
(pridedami). 
 
 Balsavo: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 2 (balsavime ir svarstyme nedalyvavo 
bei iš posėdžių salės pasišalino Inga Derkintienė ir Erika Šiaulytė). 

 
2. SVARSTYTA. VPS prioriteto Nr. 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas 
LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašo ir priedų patvirtinimas. 

 
Kalbėjo ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė. Ji skaidrių pagalba pristatėVPS prioriteto 

Nr.1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 2 veiklos srities „Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašą ir 
priedus. Akcentavo, kad nebus finansuojama apgyvendinimo veikla, įmonė naujai veiklai turi būti 
registruota ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius arba fizinio asmens verslo liudijimas ar individualios 
veiklos pažyma įsigyta prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos, aptarti atrankos kriterijai, 
reikalavimai pareiškėjams ir vietos projektams. 

 
NUTARTA. Patvirtinti VPS prioriteto Nr. 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas 

LEADER-19.2-6) 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas 
LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašą ir priedus (pridedama). 

 
Balsavo: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0,  nusišalino – 2 (balsavime ir svarstyme nedalyvavo 

bei iš posėdžių salės pasišalino Inga Derkintienė, Erika Šiaulytė). 
 
3. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 paskelbimas. 

 
ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė pristatė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 

1 projektą ir pasiūlė kvietimą paskelbti nuo 2017 m. balandžio 10 d.  9 val. iki gegužės 9 d. 16 val. 
 

NUTARTA. Pritarti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 paskelbimui nuo 2017 
m. balandžio 10 d. 9 val. iki gegužės 9 d. 16 val. 

 
 Balsavo: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 2 (balsavime ir svarstyme nedalyvavo 



bei iš posėdžių salės pasišalino Inga Derkintienė ir Erika Šiaulytė). 
 

 
4. SVARSTYTA. Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal 2008–2014 metų Vietos 

plėtros strategiją, Pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo klausimyno formos tvirtinimas. 
 
Pranešėja ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė. Ji informavo valdybos narius, kad el. 

paštu buvo gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pranešimas, kad išsiųstas dokumentas 
„Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“ (Nr. BRK-987, 2017-03-10). 
Kovo 24 d. gautas raštas, kuriame nurodyta, kad atliekant 2014 m. gegužės 7 d. projekto „Tulnikių 
poilsiavietės statyba, adresu Tulnikių k., Mažeikių r. sav.“ auditą nustatyta, kad tikrinimo 
klausimyne nebuvo klausimo, ar pareiškėjas pasiekė priežiūros rodiklius, todėl pareiškėjo 
priežiūros rodiklių pasiekimas nebuvo patikrintas. NMA pateikė naują „Pavyzdinę vidaus tvarkos 
aprašo klausimyno formą“, kurią valdyba privalo patvirtinti ir atlikti projekto pervertinimą, 
įtraukiant papildomus klausimus. Problema ta, kad už 2016 metus 70 proc. pareiškėjų jau yra 
pateikę ataskaitas pagal galiojančią valdybos 2014 m. gruodžio 15 d. patvirtintą ataskaitos formą. 
Dabar patvirtinus naują formą, neaišku, kaip reikėtų elgtis su kitų pareiškėjų ataskaitomis. Tokiu 
atveju jos taip pat turėtų būti papildytos klausimynu. 

Valdybos narys Gintautas Šmaižys nesutiko su tokiu siūlymu. Jis pasiūlė tvirtinti vidaus 
tvarkos aprašo klausimyną šiame posėdyje, tačiau visiems pareiškėjams, kuriems dar nebus 
pasibaigęs kontrolinis laikotarpis, jį taikyti nuo 2018 m. sausio 1 d. (išimtis audituotam projektui). 

 
NUTARTA: 
4.1. Patvirtinti „Pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo klausimyno formą“. 

 
Balsavo: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 
4.2. „Pavyzdinę vidaus tvarkos aprašo klausimyno formą“ visiems pareiškėjams taikyti nuo 

2018 m. sausio 1 d. 
 

Balsavo: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 
 

4.3.  Pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai projekto „Tulnikių poilsiavietės statyba, 
adresu Tulnikių k., Mažeikių r. sav.“ užpildytą vidaus tvarkos aprašo klausimyną. 

 
Balsavo: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 
 
5. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, sąmatos 

tvirtinimas. 
 

Finansininkė Aušra Žymantė pristatė preliminarią 2017 metų lėšų, skirtų iš Mažeikių rajono 
savivaldybės biudžeto, išlaidų sąmatą.  

 
NUTARTA: pritarti preliminariai 2017 metų išlaidų sąmatai lėšoms, skirtoms iš Mažeikių 

rajono savivaldybės biudžeto (2017 m. lėšų sąmata pridedama). 
 
Balsavo: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 
 
6.  SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo datos, darbotvarkės tvirtinimas.  



 
Pranešėja Loreta Rubežienė priminė, kad reikia kviesti visuotinį narių susirinkimą ir  

valdybai, pirmininkui atsiskaityti už atliktus 2016 m. darbus. Reikia numatyti datą, patvirtinti 
susirinkimo darbotvarkę.  

Paulius Auryla pasiūlė visuotinį narių susirinkimą kviesti po švenčių – Šv. Velykų, 
balandžio 20 d.  

Loreta Rubežienė informavo, kad balandžio 20 d. yra numatomas VVG tinklo visuotinis 
ataskaitinis susirinkimas, todėl pasiūlė  visuotinį narių susirinkimą kviesti balandžio 19 d.  
 

NUTARTA:  
6.1. Visuotinį narių susirinkimą kviesti 2017 m. balandžio 19 d.  
6.2. Pritarti susirinkimo darbotvarkei (pridedama).  
 

      Balsavo: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0. 
 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
 

7.1. Socialinių palaugų pirkimo galimybių iš VŠĮ „Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos 
vaikų dienos centras“ aptarimas.  

 
             Paulius Auryla informavo, kad VŠĮ „Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos 
centras“ galvoja apie socialinio verslo projektą, kuriuo nori į veiklą įtraukti nemažai Viekšniuose 
esamų neįgalių vaikų, užimti jaunimą, pasiūlyti paslaugas senjorams. Tačiau susiduria su problema, 
nes nežino, kokias paslaugas savivaldybė yra pasiruošusi pirkti.  

Algimantas Čepys informavo, kad dėl galimybių pirkti socialines paslaugas pasitars su 
savivaldybės vadovais, skyrių specialistais. Jis mano, kad galbūt daugiau žinių įgis, grįžęs iš 
Socialinio verslo forumo. Tada pakvies organizacijų atstovus į susitikimą konkrečiai aptarti, kokias 
paslaugas savivaldybė galėtų pirkti.  

Algimantas Čepys pristatė viešnagės Anglijoje patirtį. Šios kelionės tikslas buvo susipažinti 
su socialinio verslo projektais, kurie įgyvendinami Jungtinėje Karalystėje.  

 
NUTARTA: surengti susitikimą su Mažeikių rajono savivaldybės vadovais balandžio pirmą 

savaitę.  
 
7.2. Dėl įgarsinimo aparatūros. 
 
ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė informavo, kad š Utenos VVG parvežta ŠVLVVG 

priklausanti įgarsinimo  aparatūra. Reikia pagalvoti, kam ją skirsime naudoti. 
 

 
 
 
Posėdžio pirmininkė                                                                                            Albina Kiudulienė  
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                             Valda Muravjovienė 


