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2018 m. spalio 4 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 15 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Daiva Čiučelienė, Dovilė 

Pučinskienė, Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Irena Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Laimantas 

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

Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 4 valdybos nariai: Augustinas Blažys, Dainora Mineikienė, Vladas Karpovas, 

Vytautas Vilys. 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, specialistė Milda Ulevičienė. 

 

Posėdžio sekretorė Agnė Šapokaitė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl narių išbraukimo  

2. Dėl VPS II kvietimo dokumentų 

3. Dėl VPS lėšų finansinio plano 2019 m. 

4. Dėl sutarčių tvirtinimo  

5. Dėl valdybos darbo grupių pasirinkimo  

6. Dėl kitų klausimų 

 

SVARSTYTA: dėl narių išbraukimo. 

Valdybos pirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė pateikė narių Jovitos Kalibataitės ir Rokiškio 

rajono Kriaunų pagrindinės mokyklos prašymus išbraukti iš narių. J.Kalibataitė gyvena 

užsienyje, Kriaunų pagrindinė mokykla buvo išregistruota kaip juridinis asmuo. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu išbraukti narius Jovitą Kalibataitę ir Rokiškio rajono Kriaunų 

pagrindinę mokyklą. 

 

SVARSTYTA: dėl VPS II kvietimo dokumentų. 

Valdybos pirmininkė L.Meilutė-Datkūnienė paprašė valdybos narių įsivertinti, ar dėl viešųjų 

ir privačiųjų interesų nesuderinamumo nekyla kliūčių tvirtinti 2-ojo kvietimo dokumentus; 

priminė nusišalinimo tvarką. Visi valdybos nariai patvirtino, kad kliūčių nėra. 

 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė II 

kvietimo dokumentus: 

1. Kvietimą teikti vietos projektus  Nr. 2 (skelbimas)  

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos srities „Parama 

mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (kodas 

LEADER-19.2–SAVA-3.1) (priedai - 1 priedas Vietos projekto paraiška). 
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3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (priedai - 1 

priedas Vietos projekto paraiška, 3 priedas Verslo planas). 

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos srities: „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (priedai - 1 

priedas Vietos projekto paraiška, 3 priedas Verslo planas). 

5. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama bendradarbiavimui (vietos lygio 

populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms 

plėtoti)“(kodas LEADER-19.2-16.4) (priedai - 1 priedas Vietos projekto paraiška). 

6. 2 priedas Jungtinės veiklos sutartis. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti II kvietimo dokumentus. 

 

SVARSTYTA: dėl VPS lėšų finansinio plano 2019 m.  

VVG ir VPS finansininkas V.Morkūnas pristatė ir pakomentavo suformuotą VPS lėšų 

finansinį planą 2019 m. (dokumentas pridedamas). Dokumentas šiuo metu derinamas su 

NMA. 

 

SVARSTYTA: dėl sutarčių tvirtinimo.  

VVG ir VPS finansininkas V. Morkūnas pristatė pasirašytą sutartį (informacija pridedama) 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu sutarčiai pritarti.  

 

SVARSTYTA: dėl valdybos darbo grupių pasirinkimo. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R.Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė 

pasiūlymus valdybos darbo grupių dokumento keitimui: Dianą Guzienę ir Valerijų Rancevą 

išbraukti iš valdybos darbo grupių, nes jie nebėra valdybos nariai; Dainora Mineikienė 

pasirinko Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros darbo grupę, todėl 

pasiūlė patvirtinti jos pasirinkimą. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pakeitimams pritarti.  

 

SVARSTYTA: dėl kitų klausimų. 

1) Dėl biuro darbuotojų atlyginimų koeficiento. Valdyba pritarė perskaičiuotiems ir 

2019 m. finansiniame plane nurodytiems darbuotojų koeficientams. Koeficientai 

perskaičiuoti, dėl nuo 2019 m. pasikeičiančios darbo užmokesčio skaičiavimo 

tvarkos.  

2) Dėl PVM NVO socialiniam verslui. Dėl PVM problemos VVG kreipėsi į 

savivaldybę – merą, tarybos Kaimo reikalų komitetą, savivaldybės Kaimo 

programos komisiją. Kaimo programos komisija svarstė prašymą ir pritarė 

pasiūlymui papildyti programą apie tinkamą paramą NVO socialinio verslo 

projektų nefinansuojamoms išlaidoms, kai projektai įgyvendinami per VPS. 

Tačiau taip pat buvo pabrėžta, kad kartu su pataisa programa turėtų sulaukti 

didesnio finansavimo, nes esamas yra nepakankamas jau esamoms programos 

veikloms užtikrinti. Programos pakeitimas bus teikiamas svarstyti savivaldybės 

tarybai spalio mėnesį. 

3) Dėl valdybos aktyvumo kontrolės. Pateikta valdybos narių aktyvumo suvestinė už 

laikotarpį iki 2018 m. II pusmečio.  

4) Dėl 2007-2013 m. kontrolės laikotarpio. Sulaukta iniciatyvos iš ŽŪM ir NMA 

2007-2013 m. probleminiams projektams, jei jų vykdytojai nepadarė pažeidimų, 
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sutrumpinti kontrolės laikotarpį. VVG finansininkas V.Morkūnas NMA pateikė 

informaciją apie UAB „Palomenės energija“ projektą, kuriam, kaip rizikingam, 

buvo nustatytas 7-erių metų kontrolės laikotarpis. 

5) Dėl 2014-2020 m. laikotarpio VPS I-ojo kvietimo projektų vertinimo situacijos. 

NMA stipriai vėluoja organizuodama vertinimą. Iš 4 pirmojo kvietimo projektų 

kuriuos pateikė Rokiškio VVG, įvertintas vienintelis ir jam jau paskirtas 

finansavimas. Kitiems 3 projektams net nepaskirti vertintojai. NMA pripažįsta 

problemą - VVG tinklas buvo informuotas, kad net 200 Lietuvos VVG vietos 

projektų laukia eilėje. Todėl VVG tinklas pasiūlė vietos projektų pilną vertinimą 

sugrąžinti į VVG. Krūviai VVG stipriai padidės, bet kitos išeities nėra, nes įstrigs 

projektai, kils rizika sukompromituoti visą programą. 

6) Dėl VVG narių-juridinių asmenų kontrolės. VVG valdybos nariai, kurie deleguoti 

į VVG valdybą nuo seniūnijų pilietinio sektoriaus, paprašyti kontroliuoti 

seniūnijos VVG narių-juridinių asmenų veiklos teisėtumą. Problema iškilo VVG 

teikiant paskutiniojo susirinkimo medžiagą Registrų centrui dėl naujo valdybos 

nario įregistravimo. Paaiškėjo, kad 11 nevyriausybinių organizacijų  - VVG narių 

neteisingai teikia įgaliojimus arba net nėra įregistravę naujos kadencijos savo 

valdymo organų. Registracijos procedūra labai užtrūko, todėl negalėjome, kaip 

buvo planuota, laiku paskelbti kvietimo. Reikia sustiprinti kontrolę, kad ateityje 

nekiltų rizika, jog VVG susirinkimai bus pripažįstami neįvykusiais dėl trūkstamo 

kvorumo. 

7) Dėl pateikto projekto savivaldybės bendruomenių programai. VVG pateikė 

projektą Kriaunų seniūnijai, kuriuo siekiama atstatyti kelio nuorodas į profesoriaus 

Mykolo Romerio gimtinę ir surengti su vietos jaunimu profesoriaus atminties 

renginį. Projekto partneris – biblioteka.  

8) Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų. Prašymas nuolat atnaujinti. 

 

 

 

Valdybos pirmininkė   Lina Meilutė-Datkūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Agnė Šapokaitė 


