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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
2019-10-16 Nr. VP-08 

Molėtai 
Susirinkimas prasidėjo 2019-10-16, 17 val. 
Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 
Susirinkimo sekretorė: Janina Leišienė 
Susirinkime dalyvauja 8 iš 11 VVG valdybos nariai: Vaida Saugūnienė, Dalia Žygelienė, Vidas 
Steponavičius, Virgilijus Šironas, Vytautė Mozurienė, Virginija Pusvaškienė, Robertas Rabcevičius, 
Kristina Pumputienė. 
VVG administracija: administratorė Janina Leišienė.  
(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1). 
Nedalyvavo posėdyje: Lina Dieninė, Aidonas Užubalis, Vytis Štelbys 
Kvorumas yra: 8 balsai 

DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl pareiginių algos koeficientų patvirtinimo, priimant į darbą naujus darbuotojus šioms 

pareigybėms: administravimo vadovo, administratoriaus ir viešųjų ryšių specialisto.  

2. Dėl VPS įgyvendinimo ir 2020 m. tarpinio vertinimo. 

3. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte. 

4. Kiti klausimai. 

Pirmininkė V. Saugūnienė pristatė susirinkimo darbotvarkė ir pasiūlė balsuoti dėl jos patvirtinimo. 
Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl pareiginių algos koeficientų patvirtinimo, priimant į darbą naujus 

darbuotojus šioms pareigybėms: administravimo vadovo, administratoriaus ir viešųjų ryšių specialisto.  
 Administratorė J. Leišienė vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (suvestinė nuo 2018-11-08) 14 
punkto nuostatomis ir remdamiesi biudžeto skaičiavimais, pristatė skaičiavimus pritaikius mažiausius 
galimus koeficientus, didžiausius galimus ir vidutinius koeficientus (priedas Nr.3). Vertinant 
mažiausius koeficientus buvo vienbalsiai nuspręsta, jog taikant šiuos koeficientus yra neadekvatus 
palyginimas tarp darbo užmokesčio, keliamų reikalavimų darbuotojui ir atsakomybės. V. Saugūnienė 
pasiūlė pirmiems darbo metams imti vidurkį ir taikyti vidutinį šių pareigybių algos koeficientą. D. 
Žygelienė paantrino pirmininkės išsakytą mintį ir pasiūlė balsuoti už šį variantą, patvirtinant tokius 
koeficientus: 

Administravimo vadovui - 8,18  
Administratoriui - 7,01 
Viešųjų ryšių specialistui – 6,73  

NUTARTA. Patvirtinti pareiginių algų koeficientus, priimant naujus darbuotojus šioms 
pareigybėms: administravimo vadovui - 8,18, administratorei - 7,01, viešųjų ryšių specialistui – 6,73 

Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

 
2. SVARSTYTA Dėl VPS įgyvendinimo ir 2020 m. vertinimo. 
Administratorė J. Leišienė pristatė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, kiek gauta vietos 

projektų ir už kokią sumą yra pasirašyta vietos projekto vykdymo sutarčių. Kalbėta apie 2020 metų 
strategijų tarpinį vertinimą. Informuota, jog kol kas nėra patvirtintos tarpinio vertinimo metodikos ir 
VVG tinklas planuoja suorganizuoti renginį (kai tik bus patvirtinta ši metodika), kuriame visoms VVG 
bus pristatoma tarpinio vertinimo metodika. Kalbėtoja pasidžiaugė VVGT organizuotos apklausos 
rezultatais, kur kiekviena VVG  turėjo nurodyti kiek procentų planuoja iki 2019.12.31 turėti pasirašytų 
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vietos projektų sutarčių. Molėtų VVG palyginus su kitomis VVG yra aukštoje pozicijoje. Patenka tarp 
tų VVG, kurios planuoja turėti pasirašytų VP sutarčių intervale nuo 61-70 proc. Jau šiuo metu yra skirta 
62,03 proc. VPS paramos. Reikėtų dar pasitempti įgyvendinant priemones: Bendradarbiavimas vykdant 
regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Regioninių produktų 
kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą ir Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 
mokymas, įgūdžių įgijimas, bet bendrame Lietuvos VVG kontekste atrodome neblogai. V. Šironas 
pasiūlė palaukti tarpinio vertinimo ir galvoti apie strategijos keitimą, galbūt galima būtų pakeisti 
priemonių finansavimo sąlygas, paramos sumas bei keisti likusių priemonių biudžetus. V. Saugūnienė 
pasiūlė galbūt dar šiais metais prieš naujus metus paleisti kvietimą priemonei „Vietos projektų 
pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3, nes įgyvendinimo plane 
yra numatytas šiai priemonei kvietimas. K. Pumputienė atkreipė dėmesį, jog reikia įsivertinti 
administracijos darbuotojų pajėgumus. Ar spės parengti dokumentus iki to laiko? Visi nariai pritarė ir 
buvo pasiūlyta dar palaukti.  

NUTARTA.  Sprendimo priėmimą atidėti vėlesniam laikui.  

Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 
 

3. SVARSTYTA Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte. 
J. Leišienė pristatė teritorinio bendradarbiavimo projektą „Kartos kartu“, į kurį gavome 

pasiūlymą iš Joniškio VVG. Numatyti projekto partneriai – Joniškio VVG, Prienų VVG, Telšių VVG ir 
Molėtų VVG. Projekto koordinatorius – Joniškio VVG. Projekto veiklos bus vykdomos visų partnerių 
– teritorijose: Joniškio rajono, Prienų rajono, Telšių rajono, Molėtų rajono savivaldybėse 

Tikslas – aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant VVG teritorijų jaunimą, 
socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes, skatinant kultūros ir krašto savitumo išsaugojimą ir tradicijų 
tęstinumą bei kartų bendravimą.  

Uždaviniai: 
1. Organizuoti 12 renginių-žygių gamtoje (po 3 žygius kiekvieno partnerio teritorijoje. Žygiai 

planuojami pėsčiomis, vandens turizmo ir dviračiais. Žygiai bus kombinuoti (pvz. pirma diena 
pėsčiomis, antra diena plaukimas). Kiekvieno žygio trukmė 2 dienos. Žygiai bus organizuojami 
vadovaujantis  šiuolaikinėmis technologijomis, pvz. išmaniosiomis programėlėmis, žingsniamačiais ir 
t.t. ir laiko patikrintomis priemonėmis: žemėlapiu, kompasu, gamtos stebėjimu. Taip pat ir gaminant 
maistą – nauji metodai – dujinė viryklė, ir laiko patikrinti metodai – ant laužo. 

2.  Organizuoti 4 vienos dienos renginius lauke, visų VVG teritorijose, skatinant jų istorinį ir 
kultūrinį pažinimą naujomis technologijomis (žaidimai, programėlės ir t.t.) Žygyje dalyvaujantis 
jaunimas padeda vyresniems žygio dalyviams išmokti ir naudotis naujomis technologijomis. 
Naudojantis tradicinėmis teritorijomis, jaunimui padeda vyresnieji.  

3. Organizuoti 8 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas kulinarijos tema. Kulinarinis regionų 
paveldas, tradicinių patiekalų gamybos mokymai. Naujos idėjos ir kulinarinės mados. 

4. Organizuoti 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas Lietuvos regionų folkloro tema. 
Dalyviai mokysis liaudies dainų, šokių, žaidimų. Dalyviai gaus žinių ir motyvacijos, kaip juos įtraukti į 
šiuolaikinį gyvenimą: pvz. naktišokiai – valstybinių švenčių šventimo būdas, sutartinių giedojimo 
grupės kaip bendravimas ir psichologinė pagalba ir t. t. 

5. Organizuoti 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas fotografijos tema. Dalyviai, 
vadovaujami profesionalaus fotografo, mokysis portretinės, daiktų, renginių, gamtos fotografavimo 
savo turimais fotoaparatais ir telefonais. Gaus žinių apie skaitmeninį nuotraukų tvarkymą. 

6. Organizuoti projekto viešinimo konferenciją, pristatant projektą ir jo įgyvendinimo 
rezultatus.  

7. Įgyvendinant projektą, kiekvienoje veikloje, kiekvienos VVG dalyvių tarpe turi būti 
jaunimo atstovų. 

8. Projekto veiklose skatinti dalyvauti socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes. 
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Projekto tikslinė grupė projekto partnerių teritorijų gyventojai, teritorijose veikiančių NVO 
nariai. Projektas bus įgyvendinamas 24 mėn. Numatoma projekto pradžia 2020 m. balandžio 15 d. 

Numatoma projekto pabaiga 2022 m. balandžio 14 d. Planuojamas kiekvieno partnerio 
prisidėjimas prie projekto piniginis įnašas 1291,00 Eur. Kofinansavimo planuojama prašyti iš Molėtų 
rajono savivaldybės, teikiant projektą Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos 
konkursui. 

Visi dalyvavę nariai pritarė dalyvavimui šiame projekte.  

 NUTARTA. Pritarti dalyvavimui teritorinio bendradarbiavimo projekte „Kartos kartu“ ir 
pasirašyti projekto jungtinės veiklos sutartį ( priedas Nr.2). 

Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

 

4. SVARSTYTA Kiti klausimai. Šiuo klausimu nebuvo svarstoma. 

Valdybos pirmininkė V. Saugūnienė padėkojo už sklandų ir produktyvų darbą.  

 

 
Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                Vaida Saugūnienė 
 
 
Susirinkimo sekretorė                          _____________                                   Janina Leišienė 


