
ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2019-01-17 Nr. 1 

Mažeikiai 

 

Posėdžio data – 2019 m. sausio 17 d., 16.30 val. 

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

Posėdžio pirmininkė – Albina Kiudulienė. 

Posėdžio sekretorė – Dangira Undžienė. 

 

Dalyvavo: Algimantas Čepys, Albina Kiudulienė, Andrius Ramonas, Dangira Undžienė, Inga 

Derkintienė, Justina Ungeitė, Mindaugas Jarošaitis, Rūta Narmontienė,  Paulius Auryla.  

Kviestieji asmenys: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė Loreta 

Rubežienė, administratorės Daiva Baranauskienė, Aušra Žymantė. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 2 

„Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant 

bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“, LEADER-19.2-SAVA-4.  

Pranešėja L. Rubežienė. 

2. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimo.  

Pranešėja L. Rubežienė. 

3. Dėl visuotinio ataskaitinio-rinkiminio narių susirinkimo datos ir darbotvarkės tvirtinimo.  

Pranešėja L. Rubežienė. 

4. Dėl „Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos“ pristatymo ir tvirtinimo. 

Pranešėja L. Rubežienė. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas pagal VPS prioriteto 
Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant 

bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“, LEADER-19.2-SAVA-4. 

Posėdžio pradžioje pirmininkė Albina Kiudulienė supažindino su posėdžio darbotvarke, kurią 

valdybos nariai vienbalsiai patvirtino. 

Pranešėja Loreta Rubežienė pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, 

ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonei „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir pasiūlė valdybai tvirtinti. 

Balsuota: už – 9 (vienbalsiai). 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto Nr. 

2 „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant 

bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“, LEADER-19.2-SAVA-4. 

 



2. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimas.  

Pranešėja Loreta Rubežienė supažindino valdybos narius su naujojo kvietimo tikslais, 

atrankos kriterijais, galimais pareiškėjais. Pasiūlyta kvietimo paskelbimo datą perkelti iš 2019 m. 

sausio 21 d. į 2019 m. sausio 22 d. Ši data yra derinama su antradieniais išeinančia rajono spauda.  

 

Balsuota: už – 9 (vienbalsiai). 

NUTARTA. Pritarti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimui nuo 2019 

m. sausio 22 d. Šią datą įrašyti visuose kvietimo dokumentuose.  

3. SVARSTYTA. Visuotinio ataskaitinio-rinkiminio narių susirinkimo datos ir darbotvarkės 

tvirtinimas. 

Loreta Rubežienė priminė, kad pagal įstatus VVG pirmininkas yra renkamas trejų metų 

kadencijai. Juridinio asmens vadovą atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Vadovo rinkimai vyko 

2016 m. sausio 26 d. Taip pat yra būtina keisti 2015–2023 m Šiaurės vakatų Lietuvos VVG vietos 

plėtros strategijos VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) kai kurias 

tinkamumo sąlygas, VPS priemonės „Investicijos į materialiųjų turtą“ (LEADER-19.2-4) papildyti 

tinkamus paramos gavėjus, papildyti VPS finansinio plano lentelę „Indikatyvus VPS lėšų poreikis 

pagal metus“ ir kt. Pranešėja supažindino valdybos narius su numatoma susirinkimo darbotvarke. 

Pasiūlyta darbotvarkę patvirtinti. 

Balsuota: už – 9 (vienbalsiai). 

NUTARTA. Patvirtinti visuotinio ataskaitinio-rinkiminio VVG narių susirinkimo 

darbotvarkę (pridedama). 

Svarstyta, kokia data visuotiniam ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui kviesti būtų 

tinkamiausia. Apsvarsčius keletą datų, pasirinkta vasario 20 d. 17.10 val. 

Balsuota: už – 9 (vienbalsiai). 

 

NUTARTA. Visuotinį ataskaitinį-rinkiminį VVG narių susirinkimą kviesti 2019 m. vasario 

20 d. 17.10 val. 

4. SVARSTYTA . „Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos“ pristatymas ir 

tvirtinimas. 

Pranešėja L. Rubežienė informavo, kad ataskaita buvo išsiųsta valdybos nariams elektroniniu 

paštu, kad jie galėtų susipažinti. Pastabų nebuvo, pasiūlyta „Kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą“ tvirtinti. 

Balsuota: už – 9 (vienbalsiai). 

NUTARTA. Patvirtinti 2018 m. „Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą“.  

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Posėdžio metu apsvarstyti kiti aktualūs klausimai. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                            Albina Kiudulienė  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Dangira Undžienė 

 


