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MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 

Veiklos ataskaita už 2020 metus 
2021-03-17 

Molėtai 

 

Molėtų rajono  vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ (VVG) įsteigta 2004 m. 

liepos 1 d.,  įregistruota Juridinių asmenų registre 2004 m. rugsėjo 7 d. Organizacijos 

pavadinimas „Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“. 

 

VVG teritorijos vizija iki 2023 m. 

  

Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“  atstovaujama teritorija 2023 metais – tai 

patrauklus gyventi, dirbti ir atostogauti kraštas, kur branginama viskas, kas tikra – istorijos ir 

kultūros paveldas, gamtos ir kraštovaizdžio turtai, savita vietos gyvenimo sankloda. Tai kraštas, 

kur susitelkusios kaimo bendruomenės kartu su vietos verslininkais ir valdžia geba spręsti 

kasdienes problemas ir randa šiuolaikiškus atsakymus į laikmečio iššūkius. Tai kraštas, kur 

jaunimas atranda savo pašaukimą, o atvykusieji – gamtos ir gyvenviečių grožį. Tai Molėtų 

ežerų kraštas, Lietuvoje ne veltui įvardinamas kaip žvejų ir turistų rojus, kuriame šeimininkauja 

svetinga, susitelkusi ir patriotiška vietos bendruomenė. 

Iki 2023 metų VVG užsibrėžia pasiekti (vizijos aiškinamoji dalis): 

1. Socialinės partnerystės pagrindu sukurti gyvybingą socialinio verslo sektorių (įsteigti 

nemažiau kaip 2 paslaugų centrus ir visų bendruomenių organizacijų patalpas 

pritaikyti/panaudoti socialinio verslo plėtrai) ir įgalinti kaimo gyventojus – jauną ir seną - labiau 

pasirūpinti savo gyvenimo kokybe. 

2. Sukurti tematinius bendradarbiavimo tinklus, kurie suteiks kaimo gyventojams 

didesnes galimybes dalyvauti įvairiose vietos iniciatyvose ir savanorišku darbu prisidėti prie 

saugesnio, sveikesnio ir turtingesnio vietos viešojo  gyvenimo kūrimo. 

3. Nuosekliai didinti jaunų žmonių vaidmenį organizuojant vietos bendruomenę ir 

teikiant socialinę atskirtį mažinančias paslaugas. 

4. Įtraukti kaimo gyventojus bei jų interesus atstovaujančias organizacijas į regioninių 

produktų kūrimą ir vietos plėtrai geriau panaudoti krašto turtingą kultūros ir istorijos paveldą. 

 

VVG misija – bendrystės ir tarnystės savo kraštui vertybių pagrindu telkti vietos 

bendruomenę spręsti socialinės atskirties ir kitas aktualias vietos plėtros problemas surandant 

šiuolaikiškus atsakymus į laikmečio iššūkius. 

 

VVG siekia šių tikslų: 

1. Sukurti gyvybingą socialinio verslo sektorių, kurio funkcionavimas įgalintų kaimo 

gyventojus labiau pasirūpinti savo gyvenimo kokybe ir leistų išvystyti kaime savanorišką veiklą 

bei pasinaudoti tik bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės dėka atsiveriančiu nauju vietos 

plėtros potencialu, taip pat naujomis galimybėmis mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. 

2. Įsisavinti naujas vietos ekonomikos nišas ir padidinti vietos produkcijos pridėtinę vertę 

geriau panaudojant žinias, vietos išteklius ir užtikrinant visavertį jaunimo įtraukimą į vietos 

bendruomenės gyvenimą, įskaitant skurdo ir socialinės atskirties mažinimą 
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VVG valdymas. VVG valdymo organai yra: visuotinis VVG narių susirinkimas, VVG 

valdyba ir VVG pirmininkas.  

 

VVG valdymo struktūros schema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVG valdybą ir VVG pirmininką renka visuotinis Molėtų  rajono vietos veiklos grupės 

„Keisdamiesi keičiame“ narių susirinkimas (toliau tekste – Visuotinis susirinkimas). Tik 

Visuotinis susirinkimas turi teisę papildyti ir keisti VVG įstatus, nustatyti VVG valdybos narių 

skaičių, tvirtinti VVG metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą, priimti sprendimą dėl 

VVG pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo. Visuotinis susirinkimas taip pat renka 

revizijos komisiją ir sprendžia kitus įstatuose ir LR Asociacijų įstatyme jam priskirtus 

klausimus. 

VVG valdyba yra kolegialus valdymo organas, renkamas iš 11 asmenų 3 metų 

laikotarpiui. Valdybos nariai atstovauja skirtingiems sektoriams: 45,45 proc. – pilietinei 

visuomenei, 27,27 proc. – verslui ir 27,27 proc. – vietos valdžiai. 36,36 proc. valdybos narių 

yra iki 40 m. amžiaus. Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra; 5 vyrai sudaro 45,45 proc. 

ir 6 moterys 54,55 proc. visų valdybos narių. VVG valdybą renka ir atšaukia visuotinis narių 

susirinkimas. Jai vadovauja Molėtų rajono VVG pirmininkas, kuris yra ir valdybos narys. 

Valdybos nariai rotuoja kas treji metai, vienas asmuo renkamas į valdybą ilgiausiai 2 

kadencijas. 

VVG pirmininkas renkamas 3 metų kadencijai, vienasmeniškai atstovauja VVG 

interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais 

ir juridiniais asmenimis, vykdo valdybos sprendimus, sudaro ir pasirašo VVG vardu sutartis ir 

atlieka kitas funkcijas numatytas Įstatuose.  

VVG administracijoje dirba 3 darbuotojai: vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

projekto vadovas Dalia Mikelinskienė (darbo sutartis nuo 2020 m. vasario 19 d.); vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo projekto administratorius Janina Leišienė (sutartis nuo 2016 m. sausio 

29 d.); vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto finansininkė Eglė Skardytė (sutartis nuo 

2016 m. rugsėjo 29 d. ).   

 

Visuotinis VVG 
susirinkimas 

VVG valdyba 

VVG pirmininkas 

VVG administracijos 
vadovas 

VVG finansininkas 
Viešųjų ryšių 

specialistas 

VVG 

administratorius 
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2020 m. vyko 1 visuotinis VVG narių susirinkimas: 

 

El.

nr. 

Susirinkimo 

data 

Svarstyti klausimai 

 

Bendras VVG 

narių skaičius 

susirinkimo 

dieną 

Faktinis VVG 

visuotiniame 

narių 

susirinkime 

dalyvavusiųjų 

narių skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 
1. 

2020-04-30 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių 

susirinkimo organizavimui rašytine 

procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę. 

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos 

tvirtinimo. 

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 

m. tvirtinimo. 

4. Dėl VVG narių sąrašo tvirtinimo. 

21 17 80,96 

Vidurkis: 21 17 80,96 

 
 

Informacija apie VVG narių pokyčius 2020 metais: 

 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo sektorius 
Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

1. VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) 

pabaigoje (vnt.) 

13 9 1 

2. Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 0 0 0 

3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais 

(vnt.) 
0 4 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 13 5 1 

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  19 

Paaiškinimai 
2020 m. balandžio 30 d.  visuotiniame  buvo svarstyta ir patvirtinti prašymai 4 VVG 

narių, kurie atstovauja verslo sektorių, išbraukti iš narių sąrašo. 

 

 

2020 m. įvyko 13 VVG valdybos posėdžių: 

 
El.

nr. 

Susirinkimo 

data 

Svarstyti klausimai 

 

Bendras VVG 

valdybos narių 

skaičius 

susirinkimo 

dieną 

Faktinis VVG 

valdybos narių 

surinkime 

dalyvavusiųjų 

narių skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

1. 2020-01-28 

1. Dėl valdybos darbo reglamento 

papildymo. 

2. Dėl kvietimo Nr.7 dokumentų 

patvirtinimo priemonėms: 

LEADER-19.2.-SAVA-6, 

LEADER19.2.-SAVA-7 ir 

11 8 73 
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LEADER-19.2.-SAVA-9 

3. Dėl dalyvavimo teritorinio 

bendradarbiavimo projekte. 

4. Kiti klausimai. 

2. 2019-02-03  1. Dėl darbuotojų atrankos. 11 8 73 

3. 
2020-02-28 

(virtualus) 

1.  Kvietimo teikti vietos projektus 

Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos „Molėtų rajono 

VVG teritorijos plėtros strategija 

2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-

1-06802-PR001) priemonės 

„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas 

ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų 

aprašo ir kvietimo skelbimo 

keitimas. 

11 10 91 

4. 
2020-03-10 

(virtualus) 

1. Kaimo vietovių VPS metinės 

ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas. 
11 8 73 

5. 
2020-03-19 

(virtualus) 

1. Dėl kvietimo Nr. 7 teikti paprastus 

vietos projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos 

„Molėtų rajono VVG teritorijos 

plėtros strategija 2014-2020 m.“ 

priemonę „Bendradarbiavimo tinklų 

kūrimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-7 skelbimo galiojimo 

termino pratęsimo. 

11 10 91 

6. 
2020-04-22 

(virtualus) 

1. Dėl visuotinio ataskaitinio narių 

susirinkimo sušaukimo nuotoliniu 

būdu (rašytinės procedūros būdu per 

el. paštą) ir procedūros aprašo 

patvirtinimo.   

2. Dėl VVG veiklos ataskaitos už 

2019 m. tvirtinimo. 

3. Dėl VVG finansinės veiklos 

ataskaitos  už 2019 m. tvirtinimo. 

11 10 91 

7. 
2020-05-14 

(virtualus)  

1.Dėl posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimo. 

2.Dėl kvietimo Nr.8 dokumentų 

patvirtinimo priemonėms: 

LEADER-19.2.-SAVA-10, 

LEADER-19.2.-SAVA-3 ir 

LEADER-19.2.-SAVA-5. 

3. Dėl kvietimo Nr. 8  galiojimo 

termino nuo 2020-05-19 8:00 val. 

iki 2020-07-20 15:00 val. 

11 9 82 

8. 
2020-07-23 

(virtualus) 

1. Dėl  kvietimo Nr. 8 teikti 

paprastus vietos projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros 

strategijos „Molėtų rajono VVG 

teritorijos plėtros strategija 2014-

2020 m.“ priemonės  „Kaimo 

11 11 100 
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gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5  

finansavimo sąlygų aprašo priede 

Nr.1 "Vietos projekto paraiškos 

forma" pastebėtos techninės klaidos 

taisymo ir patikslinto dokumento 

tvirtinimo.  

2. Dėl  kvietimo Nr. 8 teikti 

paprastus vietos projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros 

strategijos „Molėtų rajono VVG 

teritorijos plėtros strategija 2014-

2020 m.“ priemonės  „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5  skelbimo 

galiojimo termino pratęsimo. 

9. 2020-09-16  

1. Dėl Vietos plėtros strategijos 

„Molėtų rajono VVG teritorijos 

vietos plėtros strategija 2014-2020 

m. (aktuali redakcija nuo 

2019.12.17) keitimo. 

2. Kiti klausimai. 

11 8 73 

10. 
2020-10-27 

(virtualus) 

1. 1. Dėl Molėtų rajono vietos 

veiklos grupės "Keisdamiesi 

keičiame" dalyvavimo pagrindiniu 

pareiškėju rengiant, teikiant ir 

įgyvendinant teritorinio 

bendradarbiavimo projektą. 

11 10 91 

11. 2020-11-04 

1. Dėl Vietos plėtros strategijos 

„Molėtų rajono VVG teritorijos 

vietos plėtros strategija 

2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 

2019.12.17) keitimo. 

11 10 91 

12. 2020-12-04 

1. Dėl posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimo. 

2. Dėl kvietimo Nr. 9 dokumentų 

tvirtinimo. 

3. Dėl kvietimo Nr. 10 dokumentų 

tvirtinimo. 

11 9 82 

13. 2020-12-17 
1. Dėl pareiginių algos koeficientų 

patvirtinimo. 
11 10 91 

 
Informacija apie VVG valdybos narių pokyčius per 2020 metus: 

 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo sektorius 
Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

1. 
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš 

5 3 3 

2 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 



6 
 

6 
 

ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 4 iš jų moterys 0 iš jų moterys 2 iš jų moterys 

2. 
Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais 

metais (vnt.) 

0 0 0 

0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 

0iš jų moterys 0 iš jų moterys 0 iš jų moterys 

3. 
Pasitraukę VVG valdymo organo nariai  

ataskaitiniais metais (vnt.) 

0 0 0 

0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 

0 iš jų moterys 0 iš jų moterys 0 iš jų moterys 

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

5 3 3 

2 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 

4 iš jų moterys 0 iš jų moterys 2 iš jų moterys 

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

11 

4 iš jų iki 40 m. 

6 iš jų moterys 

Paaiškinimai: narių amžius nurodomas toks, koks buvo išrinkimo dieną ir nekinta iki kadencijos pabaigos. 

 
Informacija apie VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmus, VPS 

įgyvendinimo viešinimą ir mokymus ataskaitiniais metais 
 

1.  VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 

ataskaitiniais metais 
Datos 

1.1. Viešinimo ir aktyvinimo susitikimai su potencialiais pareiškėjais 

ir projektų vykdytojais 

Vykdoma nuolat Molėtų r. VVG biure nuo 

2020-01-01 iki 2020-12-31 

1.2. Mokymų organizavimas potencialiems vietos projektų 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams.  

Mokymų tema „Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir 

šiuolaikinio turisto poreikiai“. Mokymai vyko birželio 18 d 

Nuo 2020-05-01 iki 2020-06-19 

1.3. Mokymų organizavimas potencialiems vietos projektų 

pareiškėjas ir projektų vykdytojams.  

Mokymų tema „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki 

stalo“ kūrimas ir palaikymas“. Mokymai vyko rugsėjo 14 d. 

Nuo 2020-08-01 iki 2020-09-30 

1.4. Mokymų organizavimas potencialiems vietos projektų 

pareiškėjas ir projektų vykdytojams. 

„Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto 

kvietimo Nr. 9 priemones“. Nuotolinis seminaras vyko gruodžio 

15 d. 

Nuo 2020-12-01 iki 2020-12-18 

2. Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 

ataskaitiniais metais 

Datos 

2.1. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 skelbimas 2020 m. vasario 

4 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.10 
Nuo 2020-01-29 iki 2020-01-30 

2.2. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal priemonę 

„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ stabdymo skelbimas 2020 m. vasario 28 d. 

rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.17 

Nuo 2020-02-24 iki 2020-02-28 

2.3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal priemonę 

„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ pratęsimo skelbimas 2020 m. kovo 3 d. rajono 

laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.18 

Nuo 2020-02-28 iki 2020-03-03 

2.4. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal priemonę 

„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ pratęsimo skelbimas 2020 m. kovo 20 d. rajono 

laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.23 

Nuo 2020-03-11 iki 2020-03-17 

2.5. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 skelbimas 2020 m. gegužės 

19 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.38 
Nuo 2020-04-01 iki 2020-05-20 
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2.6. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ stabdymo skelbimas 2020 m. liepos 

17 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.54 

Nuo 2020-07-09 iki 2020-07-17 

2.7. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“  pratęsimo skelbimas 2020 m. liepos 

28 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.57 

Nuo 2020-07-22 iki 2020-07-28 

2.8. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.9 skelbimas 2020 m. gruodžio 

8 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.94 
Nuo 2020-11-01 iki 2020-12-08 

2.9. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.10 skelbimas 2020 m. 

gruodžio 29 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.99 
Nuo 2020-11-01 iki 2020-12-29 

2.10. Viešinamasis straipsnis apie VPS įgyvendinimą 2021 m. sausio 

19 d. rajono laikraštyje „Molėtų vilnis“ Nr.5 

Nuo 2020-12-30 iki 2021-01-11 (kadangi, 

ataskaitinis straipsnis už 2020 m. buvo 

galutinai parengtas, atiduotas spaudai ir 

išspausdintas 2021 metų sausio mėn.) 

2.11. Interneto svetainės www.moletuvvg.lt palaikymas ir priežiūra, 

svetainės informacijos atnaujinimas, duomenų apie VPS 

įgyvendinimo eigą ir rezultatus skelbimas (nuolat) 

Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 

2.12. Informacijos talpinimas ir atnaujinimas, duomenų apie VPS 

įgyvendinimo eigą ir rezultatus skelbimas Molėtų r. vietos 

veiklos grupės „Facebook“ paskyroje 

https://www.facebook.com/moletuvvg/?eid=ARDpry-

rjy7NGQMSyljthsY7tKEwqwsXVPw5ryjjE81fT_vaROZHUUI

NZKzR7AWFNs5jwpKSq-TXDAgy 

Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 

2.13. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai potencialiems pareiškėjams Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 

3. Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais  Kita informacija 

3.1. VVG darbuotojų mokymai 

3.1.1 Mokymai „NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės 

kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimas“, 

nuotoliniu būdu 

2 dalyviai, 2020.11.19. ir 2020.11.26 nuo 

9.30 val. iki 17.00 val. 

3.2. VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai 

3.2.1 Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“, 

nuotoliniu būdu 

1 dalyvis, 2020.11.24 nuo 9.00 val. iki 

17.00 val. 

3.3. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai 

3.3.1

. 

Mokymai „Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir 

šiuolaikinio turisto poreikiai“ 

6 dalyviai, 2020.06.18 nuo 9.00 val. iki 

17.00 val. 

3.3.2 Mokymai „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki 

stalo“ kūrimas ir palaikymas“ 

8 dalyviai, 2020.09.14 nuo 9.00 val. iki 

17.00 val. 

3.3.3 Mokymų organizavimas potencialiems vietos projektų 

pareiškėjas ir projektų vykdytojams 

„Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto 

kvietimo Nr. 9 priemones“ 

5 dalyviai, 2020.12.15 nuo 9.00 val. iki 

12.00 val. 

4. Dalyvauta VVG tinklo renginiuose, bendradarbiavimo 

projektuose 

Kita informacija 

4.1. 2020 m. vasario 4 d. Molėtų  VVG administracijos darbuotojos 

ir vietos projektų vykdytojai  bei galimi pareiškėjai dalyvavo 

Vietos veiklos grupių tinklo organizuojamame seminare 

"Pažangaus kaimo link", kuris vyko Utenoje. 

Dalyvavimas VVG tinkle 

4.2. 2020 m. rugsėjo 17-18 d. dalyvauta Vietos veiklos grupių tinklo 

konferencijoje "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji 

patirtis" Birštone. 

2020 m. rugsėjo 18 d. dalyvauta visuotiniame VVG tinklo narių 

susirinkime, kuris vyko Birštone. 

Dalyvavimas VVG tinkle  
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4.3. Dalyvauta VVG tinklo išplėstiniuose posėdžiuose per Zoom ir 

Teams platformas, įvairiose diskusijose el. paštu ir forume. 

Dalyvavimas VVG tinkle 

4.4.  2020 m. kovo 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Utenos regiono vietos veiklos grupe dėl partnerio įsipareigojimų 

įgyvendinant projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės 

įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“. 

Projekto koordinatorius Utenos regiono vietos veiklos grupė. 

Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos 

VVG 

4.5.  Vykdyti partnerio įsipareigojimai pagal 2019 m. spalio 16 

d. buvo pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį su Joniškio ir Telšių 

ir Prienų rajonų VVG įgyvendinant teritorinio 

bendradarbiavimo projektą „Kartos kartu“. Projekto 

koordinatorius Joniškio rajono partnerystės VVG pateikė 

teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ paraišką. 

Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos 

VVG 

4.6.  2020 m. spalio 29 d. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos 

sutartis su Molėtų miesto veiklos grupe „Molėtų aitvarai“, 

Utenos regiono vietos veiklos grupe, Švenčionių rajono vietos 

veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir asociacija 

„Švenčionių miesto veiklos grupė“ ir įsipareigota kartu rengti 

bei įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą 

„Verslumo kodas Aukštaitijoje“. Projekto koordinatorius 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“. 

Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos 

VVG 

 
Taip pat, VVG įgyvendinant projektą „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos 

plėtros strategija 2014-2020 m. per 2020 metus:  

 

➢ paskelbti 4 kvietimai. Dviejų kvietimų (7 ir 8 kvietimai), kurių metu gautos 5 paraiškos 

iki metų pabaigos įvertintos ir su patvirtintų paraiškų vietos projektų vykdytojais 

pasirašytos sutartys. Dviejų kvietimų (9 ir 10 kvietimai) terminas buvo iki 2021 m. sausio 

29 d., todėl jų rezultatai bus priskiriami jau prie kitų metų. 

➢ iš viso įvertinti projektai  ir pasirašytos sutartys su 5 vietos projekto vykdytojais (2019 

metais – su 17 vietos projekto vykdytojų).  

➢ 5 projektai baigti įgyvendinti: Asociacijos „Mindūnų bendruomenės centras“ projektas 

“Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose ”, Molėtų 

rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas “ Molėtų rajono savanorių ugniagesių 

veiklos užtikrinimas ”, Roberto Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“ projektas „“Aktyvios ir 

inovatyvios paslaugos turistams prie Arino“, Visuomeninės organizacijos „Inturkės 

bendruomenės centras“ projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas 

mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose „ ir Tradicinių amatų 

centro „Meniškas kaimas“ projektas “ Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) 

keramikos suvenyrų sukūrimas ”. 

➢ Iš 5 įgyvendinamų projektų: 1 projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, 1 

projektai pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos 

organizavimas, 2 projektai pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant 

jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, 1 

projektas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“.  

➢ Pasirašyta sutarčių už 173 422,00 Eur paramos. 
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Informacija apie VVG administracijos darbuotojų pokyčius per 2020 metus: 

 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

VVG 

administracij

os vadovas 

VVG 

finansininkas  

VVG 

administrator

ius 

VVG  

viešųjų 

ryšių 

specialistas 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

1. VVG darbuotojų 

etatai arba jų dalis 

(pvz., 0,5) praėjusių 

ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš 

ataskaitinius metus) 

pabaigoje (vnt.)  

0,5 0,5 1 0,5 2,5 

2. VVG darbuotojų 

skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš 

ataskaitinius metus) 

pabaigoje (vnt.) 

1 1 1 1* 3 

3. VVG darbuotojų 

etatai arba jų dalis 

(pvz., 0,5) 

ataskaitiniais metais 

(vnt.) 

0,5 0,5 1 0,5 2,5 

4. VVG darbuotojų 

skaičius ataskaitiniais 

metais (vnt.) 

1 1 1 1* 3 

*VPS vadovas ir viešųjų ryšių specialistas yra tas pats žmogus ( dirba po 0,5 etato). 

 

 Įgyvendindama projektą „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-

2020 m. bei siekdama strategijoje išsikeltų tikslų,  

VVG 2021 metais planuoja: 

 

 Veiksmai Priemonės 

Susiję su VPS 

įgyvendinimu: 

 

1.Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos 

teikimas Agentūrai (iki Taisyklėse nustatyto 

termino) 

2.9-ojo mokėjimo prašymo teikimas 

Agentūrai (I ketvirtis ) 

3.Projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

konsultavimas (nuolat) 

4.Vietos projektų įgyvendinimo priežiūra, 

mokėjimo prašymų ir ataskaitų vertinimas, 

patikrų vietoje organizavimas (nuolat, pagal 

poreikį) 

5.11-ojo kvietimo dokumentų rengimas ir jo 

paskelbimas ( I-II ketvirtis) 

6.12-ojo kvietimo dokumentų rengimas ir jo 

paskelbimas ( II-III ketvirtis) 

9. 9-ojo kvietimo vietos projektų 

registravimas, vertinimas ir tvirtinimas, 

sutarčių su vietos projektų vykdytojais 

pasirašymas  

9-asis kvietimas skelbiamas 2-ojo 

prioriteto priemonėms: LEADER-19.2.-

SAVA-8, LEADER-19.2.-SAVA-9 ir 

LEADER-19.2.-SAVA-10; 

10-asis kvietimas skelbiamas  2-ojo 

prioriteto priemonei LEADER-19.2.-

SAVA-3 ir 1-ojo prioriteto priemonei 

LEADER-19.2.-SAVA-6; 

11-asis ir 12 - asis kvietimas skelbiamas   

2-ojo prioriteto priemonėms: LEADER-

19.2.-SAVA-10 ir LEADER-19.2.-

SAVA-3; 
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10. 10-ojo kvietimo vietos projektų 

registravimas, vertinimas ir tvirtinimas, 

sutarčių su vietos projektų vykdytojais 

pasirašymas  

11. 11-ojo kvietimo vietos projektų 

registravimas, vertinimas ir tvirtinimas, 

sutarčių su vietos projektų vykdytojais 

pasirašymas 

12. 12-ojo kvietimo vietos projektų 

registravimas, vertinimas ir tvirtinimas, 

sutarčių su vietos projektų vykdytojais 

pasirašymas 

13. Metinio VPS administravimo išlaidų 

poreikio teikimas Agentūrai (iki Taisyklėse 

nustatyto termino) 

14.VPS įgyvendinimo stebėsenos 

organizavimas atliekamas rengiant metinę 

VPS įgyvendinimo ataskaitą. Tuo tikslu 

vykdomos pagrindinės valdymo priemonės ir 

analizuojama: bendrųjų ir specialiųjų sąlygų 

taikymas išlaidų tinkamumui; išlaidų įkainių 

taikymas, atliekamas išankstinis viešųjų 

pirkimų dokumentų vertinimas, atliekamos 

VP patikros vietoje, analizuojami VP 

keitimai, vertinami mokėjimų prašymai ir t.t. 

( nuolat) 

Susiję su VVG 

teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimu: 

 

1.Interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, 

svetainės informacijos atnaujinimas, 

duomenų apie VPS įgyvendinimo eigą ir 

rezultatus skelbimas (nuolat) 

2.Vietinio lygmens konferencijos 

organizavimas (III-IV ketvirtis) 

3.Viešinimo ir aktyvinimo susitikimai su 

potencialiais pareiškėjais ir projektų 

vykdytojais (nuolat) 

4.Popieriniai ir/arba elektroniniai leidiniai 

potencialiems pareiškėjams. ( I-II ketvirtis) 

Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų 

mokymai tiesiogiai susiję su vietos projektų 

rengimu pagal konkrečias VPS priemones, 

kurių rengimui reikalingos specifinės žinios.( 

pagal poreikį)  

Aktyvumo skatinimo veiksmai susiję su 

visomis 1-ojo prioriteto priemonėmis 

LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER- 

19.2- SAVA-6, LEADER -19.2- SAVA -

7 ir 2-ojo prioriteto priemonėmis 

LEADER-19.2-SAVA-8; LEADER-19.2-

SAVA-9; LEADER-19.2–SAVA-10; 

LEADER 19.2-SAVA -3. 

 

 


