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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 12 

 

2018 m. birželio 28 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 14 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Daiva 

Čiučelienė, Diana Guzienė, Dovilė Pučinskienė, Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Laimantas 

Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus 

Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis. 

  

Nedalyvauja 6 valdybos nariai: Irena Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Valerijus Rancevas,    

Vladas Karpovas, Vytautas Vilys, Zita Juodelienė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, specialistės - Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė ir Milda Ulevičienė, 

pretendentė tapti nare Dainora Mineikienė. 

 

Posėdžio sekretorė Agnė Šapokaitė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

I dalis. Valdybos-vietos projektų atrankos komiteto posėdis (protokoluojamas atskiru 

protokolu ir saugomas VPS I kvietimo dokumentų byloje) 

II dalis Valdybos eilinis posėdis:  

1. Dėl naujų narių priėmimo  

2. Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. 

rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūrų aprašo aktualių formų (redakcija – 

2018-06-08) 

3. Dėl savivaldybės deleguoto į valdžios sektorių atstovo Stasio Meliūno atsisakymo 

tapti VVG nariu  

4. Dėl kitų klausimų  

 

SVARSTYTA: dėl naujų narių priėmimo.  

Valdybos pirmininkė L.Meilutė-Datkūnienė pristatė Dainoros Mineikienės prašymą tapti 

VVG nare, rekomendaciją pateikė Laibgalių bendruomenė. Dalyvauja pareiškėja  

D. Mineikienė. Valdybos nariai išklausė pareiškėjos, pastaroji atsakė į valdybos narių 

klausimus. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu į VVG nariu priimti Dainorą Mineikienę. 

 

SVARSTYTA: dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 

m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūrų aprašo aktualių formų (redakcija – 2018-06-

08). 
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VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė 

informavo, kad paskelbta procedūrų aprašo pavyzdinių priedų nauja redakcija, aprašas 

papildytas naujais priedais. Pristatė administravimo procedūrų dokumentus, parengtus pagal 

naują redakciją: 

1) Priedas 1. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo 

terminai 

2) Priedas 2. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai 

3) Priedas 3. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas  

4) Priedas 4. Vietos projekto dokumentų apyrašo forma 

5) Priedas 5. Bylų viršelio forma 

6) Priedas 6. Informacijos apie užregistruotas vietos projektų paraiškas forma 

7) Priedas 7. Vietos projekto paraiškos administravimo kontrolinio žymų lapo forma 

8) Priedas 10. Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitos forma 

9) Priedas 11. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaitos 

forma 

10) Priedas 12. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka 

11) Priedas 13. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaitos forma 

12) Priedas 14. Informacijos apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 

forma 

13) Priedas 15. Kaimo vietovių VVG vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma 

14) Priedas 17. Kaimo vietovių VVG vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų 

suvestinės forma 

15) Priedas 19. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio / balsavimo raštu dėl lėšų 

vietos projektams įgyvendinti skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 

16) Priedas 20. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaita su priedais 

• Priedas 20.1. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos (išankstinio 

mažos vertės pirkimo, planuojamo vykdyti pagal VPĮ, dokumentų vertinimui) 

forma 

• Priedas 20.2. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos 

(išankstiniam konkurso, planuojamo vykdyti pagal VPĮ, dokumentų vertinimui) 

forma 

• Priedas 20.3. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaitos 

(išankstiniam pirkimo, planuojamo vykdyti pagal Pirkimų taisykles, dokumentų 

vertinimui) forma 

17) Priedas 21.  Mokėjimo prašymų registro forma 

18) Priedas 22. Kaimo vietovių VVG vietos projekto mokėjimo prašymo pirminio 

vertinimo klausimyno forma 

19) Priedas 24. Paklausimo dėl vietos projekto vykdytojo pateikto mokėjimo prašymo 

forma 

20) Priedas 25. Informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti 

savanoriškus darbus forma 

21) Priedas 26. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės forma 

22) Priedas 27. Vietos projekto savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimyno forma 

23) Priedas 28. Informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti 

mokymus forma 

24) Priedas 29. Paklausimo dėl papildomų duomenų / dokumentų pateikimo forma 

25) Priedas 30. Vietos projekto vykdymo sutarties rengimo tikrinimo klausimyno forma 

26) Priedas 31. Paramos sutarčių / projektų rengimo / keitimo ir paramos sutarčių / 

projektų nutraukimo instrukcija 

27) Priedas 32. Paramos sutarties / projekto keitimo tikrinimo klausimyno forma 
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28) Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo forma 

29) Kvietimo teikti vietos projektus skelbimo forma 

30) Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma 

31) Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija 

32) Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracija 

33) Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo forma 

34) Vietos projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų 

anketos forma 

35) Vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, dėl vietos 

projektų atrankos rezultatų patvirtinimo forma 

36) Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma 

37) Vietos projekto vykdymo sutarties forma 

 

R.Stankevičiūtė-Vilimienė akcentavo, kad yra atnaujinta ir pavyzdinė Vietos projektų 

atrankos komiteto darbo reglamento redakcija, bet  reglamentas vietos projektų atrankos 

komiteto posėdžio dalyje jau buvo atnaujintas ir jei kitam komiteto posėdžiui reikės dar kokių 

esminių korekcijų, reglamento redakciją parengsime pagal tuometinius aktualius 

reikalavimus.  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu dokumentus patvirtinti.  

 

SVARSTYTA: dėl savivaldybės deleguoto į valdžios sektorių atstovo Stasio Meliūno 

atsisakymo tapti VVG nariu.  

VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė valdybai S.Meliūno laišką (pridedamas). 

Valdybos nariai diskusijose aptarė problemą: S.Meliūnui atsisakant tapti VVG nariu, jo 

kandidatūra negali būti teikiama į VVG valdybą, nes toks teikimas prieštarautų VVG 

įstatams: „6.3.1. Vietos veiklos grupės valdyba yra kolegialus Vietos veiklos grupės valdymo 

organas, renkamas visuotinio Vietos veiklos grupės narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui. 

Valdybą sudaro 20 narių. Valdybos nariai renkami iš Vietos veiklos grupės narių tarpo. 

Vietos veiklos grupės valdybos narių sudėtis pagal atstovaujamus sektorius turi atitikti 

„Leader“ metodo numatytus amžiaus, lyčių, visuomenės sektorių atstovavimo reikalavimus“. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pirmininkei ir valdybos pirmininkei raštu kreiptis į merą ir 

prašyti peržiūrėti sprendimus. 

 

SVARSTYTA: dėl kitų klausimų. 

1) Dėl kvietimų ir VPS taisymo: 

- dėl NVO socialinio verslo priemonės. KPP stebėsenos komitetas pritarė NVO 

socialinio verslo priemonei taikyti 95 proc. intensyvumą, tikimasi iki rudens 

pakeisti taisykles. Kadangi praėjusiame posėdyje II kvietimą suplanavome rugsėjo 

viduryje, logiška, kad taisyklės su palankesniu intensyvumo dar gali būti 

nepatvirtintos, todėl verta priemonę nukelti į 2019 m. pradžią. Taip pat aktualu 

lygiagrečiai aiškintis savivaldybės galimybes prisidėti lėšomis prie NVO socialinio 

verslo projektų ir ieškoti galimybių, kad būtų padengtas NVO PVM; 

 

- dėl Kultūros paveldo. Savivaldybės administracijoje diskusijos prasidėjo, 

svarstomos bent 3 idėjos. Vadinasi, galima planuoti kvietimą  2019 m. pradžioje;  
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- dėl VPS. Dėl 2 pirmųjų planų reikėtų keisti VPS, 2019 m. įvedant papildomą 

kvietimą, kuriame būtų šaukiamos NVO socialinio verslo ir Kultūros paveldo 

priemonės, o taip pat likučiai nuo verslo. VPS keitimus galėtume daryti liepos 

posėdyje, nors nepakeistas teisės aktas dėl palankesnio intensyvumo NVO 

socialiniam verslui, bet kolegos pasidalijo patirtimi, kaip suformuluoti VPS 

intensyvumo sąlygą: „pagal administravimo taisyklėse nustatytą intensyvumą“; 

taip pat VPS keitime atitaisytume mokymo priemonėje aprašytus mokymų 

dalyvius, išplečiant jų ratą „potencialiais“, taip pat taisyklės leidžia, kad viename 

mokymo renginyje gali būti ne mažiau, kaip 5 žmonės, o praktiniuose seminaruose 

- 3 (sąlyga tiems, kas organizuos mokymus, yra labai svarbi); teisės akte atsirado 

„bendruomeninio verslo“ apibrėžimas (šis terminas vartojamas socialinio verslo 

gairėse ir projekto naudos matavimo rodikliuose); 

 

- dėl II kvietimo priemonių atrankos kriterijų valdybos darbo grupės diskutuos liepą, 

nes tik neseniai buvo apibendrinti ir pateikti ŽUM komentarai šia tema.  

-  

2) Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų (nuolat atnaujinti). 

 

 

Valdybos pirmininkė   Lina Meilutė-Datkūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Agnė Šapokaitė 


