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Dalyvauja 15 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Dovilė Pučinskienė, Eglė 

Griciūtė, Irena Bernotienė, Laimantas Tubelis, Laimutė Sadauskienė, Laura Viduolytė-

Pupelienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Rancevas, Vladas 

Karpovas, Vytautas Vilys. 

  

Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Augustinas Blažys, Daiva Čiučelienė, Diana Guzienė, Jūratė 

Bagužienė, Valerijus Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis, Zita Juodelienė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas. 

 

Posėdžio sekretorė Eglė Griciūtė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos  

2. Dėl įgyvendintų projektų kontrolės  

3. Dėl sutarčių tvirtinimo 

4. Dėl kitų klausimų 

 

SVARSTYTA: dėl VPS įgyvendinimo situacijos. 

Pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė susirašinėjimus su NMA jos ir VVG tinklo 

(nariams pateikta buvo iš anksto). Situacija žinoma tik tiek, kad nauja VP administravimo 

taisyklių redakcija ir jos priedai įsigalios rugsėjo mėn. viduryje, vadinasi , automatiškai dar 

tolinamas I kvietimo terminas – į lapkričio mėn. Matyti, kad pagal VPS dabartinį planą, 

susidubliuoja 2 kvietimai – tai didelis krūvis, todėl siūloma prie pirmojo kvietimo pašaukti 

antrojo kvietimo tik savanorystės priemonę (Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, 

aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant 

vietos savanorių iniciatyvas (LEADER-19.2-SAVA-5.1)), o antrojo kvietimo kitas priemones: 

mokymo („Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas 

versle“ (LEADER-19.2-SAVA-3.1)) ir bendradarbiavimo („Parama bendradarbiavimui 

(vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms 

plėtoti)“ (LEADER-19.2-16.4)) nukelti prie trečiojo kvietimo; kaip pernumeruoti kvietimus, 

aiškintis, kokia dabartinė ŽŪM samprata. Pagal valdybos siūlymą performuoti VPS 

strategijos dalis: 10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas ir 11. VPS finansinis planas 

(keitimai pridedami prie protokolo). Dėl VPS keitimo palaukti iniciatyvos iš NMA: gal dėl 

teisės aktų vėlavimo šią iniciatyvą pademonstruos NMA, kaip nurodyta VPS administravimo 

taisyklėse ir 2016-11-25 ŽŪM viceministro rašte Nr. 2D-4933 (12.97). 

  

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu: 
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1) I kvietimą nukelti lapkričio-gruodžio mėn.; 

2) I kvietimui paskelbti be VPS suplanuotų I kvietimui priemonių, taip pat ir priemonę 

Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo 

infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių 

iniciatyvas (LEADER-19.2-SAVA-5.1); 

3) kitas antrojo kvietimo priemones perkelti prie III kvietimo; 

4) kaip techniškai pernumeruoti kvietimus, aiškintis su NMA; 

5) atitinkamai pagal pakeitimus VPS įgyvendinimo veiksmų plane, koreguoti VPS 

finansinį planą; 

6) dėl VPS keitimo iniciatyvos, -  palaukti iniciatyvos iš NMA, kaip kad buvo pažadėta 

oficialiame rašte 2016-11-25 ŽŪM Nr. 2D-4933 (12.97). 

 

SVARSTYTA: dėl įgyvendintų projektų kontrolės.  

Atsakingas už įgyvendintų projektų (Rokiškio kaimo vietovių plėtros strategija,2007-2013 m. 

Lietuvos kaimo plėtros programa) kontrolę V. Morkūnas pristatė reikalingus dokumentų 

keitimus:  

1) Specialiųjų taisyklių bendrųjų priedų 11 priedas „Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita“ 

(nauja redakcija); 

2) Vidaus tvarkos aprašo 19 priedas „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo 

klausimynas“ (nauja redakcija); 

3) Vidaus tvarkos aprašo 20 priedas „Įgyvendintų vietos projektų priežiūros ataskaita“ (naujas 

dokumentas). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti įgyvendintų vietos projektų kontrolės dokumentus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas ___________________ Valerijus Rancevas 

 

Posėdžio sekretorė ___________________  Eglė Griciūtė 

 


