
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 

valdybos veiklos 2015-2018m. 

ataskaitam. 

ATASKAITA

2018 m. birželio 5 d. 



2015 m.
Aštuoni valdybos posėdžiai: 

• 2015-06-03 – išrinktas valdybos pirmininkas/ė

 Senoji valdyba:

• 2015-06-15 –

1. dėl įgaliojimų suteikimo VVG pirmininkui – priimti sprendimus

2. dėl patikros metu nustatytų trūkumų šalinimo (6 nariai)

• 2015-07-13 – dėl strategijų priėmimo termino pratęsimo iki rugsėjo 30 d.(6 nariai)

 Naujoji valdyba:

• 2015-08-06 –

1. dėl patikros metu nustatytų trūkumų ir jų šalinimo;

2. dėl sankcijų vietos projektams skyrimo (NMA) ir kt. (8 nariai);

• 2015-09-24 –

1. dėl strategijos pristatymo regioninei plėtros tarybai ir Mažeikių r. savivaldybės tarybai;

2. dėl parengiamosios paramos laikotarpio ir darbo vietų išlaikymo; (6 nariai)

• 2015-10-12 (e-posėdis) – administracijos darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimas, užmokesčio klausimai (8 nariai pateikė nuomonę)

• 2015-10-30 – dėl ŠVLVVG įstatų 36, 35 p. pildymo (10 narių)

• 2015-11-06 – dėl Mindaugo Rušino išbraukimo iš VVG narių (7 nariai)



2016 m.
Aštuoni valdybos posėdžiai:

• 2016-01-07 –

1. dėl ataskaitinio rinkiminio susirinkimo (pirmininko) datos ir darbotvarkės

2. dėl strategijos vertinimo rezultatų pristatymo, dėl metų bendruomenių renginio (6 nariai)

• 2016-01-26 – dėl darbuotojų atleidimo ir išgyvenimo iki galutinio strategijos patvirtinimo (8 nariai)

• 2016-03-14 –

1. dėl strategijos koregavimo

2. iš Savivaldybės gautų lėšų panaudojimo (6 nariai)

• 2016-05-12 – dėl strategijos koregavimo (7 nariai)

• 2016-06-03 – strategijos vertinimo eiga ir SSGG koregavimas (8 nariai)

• 2016-06-30 –

1. dėl strategijos koregavimo ir paramos intensyvumo didinimo iki 70 proc. smulkiam verslui (taisyklių pakeitimai);

2. dėl administracijos darbuotojų darbo krūvio ir darbo užmokesčio tvirtinimo (dalyvavo 9 nariai);

• 2016-11-03 –

1. dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo;

2. dėl konferencijos organizavimo;

3. dėl pasikeitimo patalpomis (8 nariai);

• 2016-11-30 – e.p. dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo (11 narių).



2017 m.
10 valdybos posėdžių:

• 2017-01-09 – finansavimo sąlygų aprašų (FSA) aptarimas verslo plėtrai ir pradžiai (6 nariai)

• 2017-02-21 e.p. – dėl pirmininko atostogų (10 narių)

• 2017-03-27 –

1. FSA verslo plėtrai ir pradžiai tvirtinimas, kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo

2. dėl visuotinio narių susirinkimo datos ir darbotvarkės (10 narių)

• 2017-06-21 –

1. dėl socialinių paslaugų Mažeikių rajone poreikio

2. dėl darbo sutarčių keitimo (naujas darbo kodeksas) (6 nariai)

• 2017-08-05 e.p. – dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo (6 nariai)

• 2017-09-07 –

1. dėl informavimo apie kvietimus Nr. 1 ir Nr. 2

2. dėl finansinio plano 2018 m. pristatymo ir tvirtinimo (8 nariai)



2017 m. (2)
• 2017-10-30 –

1. dėl kvietimo Nr. 2 paskelbimo ir FSA (finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo)

2. dėl viešųjų ryšių specialisto priėmimo darbą

3. dėl konferencijos organizavimo (8 nariai)

• 2017-11-23 –

1. dėl kvietimo Nr. 3 paskelbimo ir FSA tvirtinimo

2. dėl pritarimo teritorinio bendradarbiavimo projektui „Per Žemaitiją per jomarkus“

(paraiška nepatvirtinta) (9 nariai)

• 2017-12-11 e.p. – dėl atlyginimo priedų VVG darbuotojams koregavimo (6 nariai)

• 2017-12-21 –

1. metų veiklos rezultatai ir jų aptarimas

2. visuotinio susirinkimo data ir darbotvarkė 6 nariai)



2018 m. 
7 valdybos posėdžiai:

• 2018-01-17 –

1. dėl metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo

2. dėl strategijos keitimo (9 nariai)

• 2018-02-13 –

1. dėl Buknaičių kaimo bendruomenės atstovų išbraukimo iš VVG narių sąrašo

2. dėl Mažosios bendrijos „Laumžirgio namai“ priėmimo į VVG narius

3. dėl Rubežienės vykimo į Gruzijos Respubliką (8 nariai)

• 2018-03-07 – dėl kvietimų dokumentacijos tvirtinimo (verslo plėtra; kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas) (8 nariai)

• 2018-03-26 – kvietimo dokumentacijos tvirtinimas „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (6 nariai)

• 2018-04-10 e.p. –

1. kvietimo dokumentacijos tvirtinimas „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir plėtrai“

2. kvietimo dokumentacijos tvirtinimas „Vietos projektų pareiškėjų mokymai“ (11 narių)

• 2018-15-30 e.p. – dėl naujų narių: Manto Badaukio, Justinos Ungeitės; Kęstučio Mažono įtraukimo į VVG narių sąrašus (8 nariai)

• 2018-06-05 – dėl kvietimo dokumentacijos tvirtinimo (mokymai)



Ačiū už dėmesį


