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Susirinkimas įvyko 2014-09-07 1400 val., adresu Inturkės g.4, Molėtai.  
Susirinkimo pirmininkas: Virgilijus Šironas 
Susirinkimo sekretorė: Vaida Miltenienė 
Dalyvauja valdybos nariai: Marytė Baliūnaitė, Agnė Gulbinienė, Loreta Virginija Štelbienė, Nastė 
Zarembienė, Darius Laurinavičius, Virgilijus Šironas. Kvorumas yra. 
Susirinkime dalyvauja: VVG darbuotojai - projekto finansininkė Janina Leišienė ir projekto 
administratorė Vaida Miltenienė. 
 
DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl rezervinio kvietimo ir šio kvietimo vietos projektams teikti dokumentacijos 
tvirtinimo. 
Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu 
 

1.SVARSTYTA. Dėl rezervinio kvietimo ir šio kvietimo vietos projektams teikti  
dokumentacijos tvirtinimo. 

Projekto administratorė V. Miltenienė priminė, jog buvo kalbėta ir su Agentūros 
atstovais ir tartasi dėl noro pasitvirtinti rezervinių vietos projektų sąrašą. Bendrame visos Lietuvos 
VVG reitingavime mūsų VVG iš penkiasdešimt pirmos užima vienuolika vietą, todėl labai 
nemenka tikimybė, jog vietos projektai gautų finansavimą. Sprendimas tokį kvietimą daryti 
neoficialiai priimtas rugsėjo trečią,  tačiau šiandien turime susiderinti pagal kurį strategijos 
prioritetą šį kvietimą vykdysime, susitarti dėl esminių klausimų taisyklėse ir jas patvirtinti.   
 Pirmasis klausimas dėl prioriteto apsisprendimo. V. Miltenienė kalbėjo, jog pats kvietimas 
turėtų būti trumpas, paraiškų įvertinimas taip pat labai ribotas. Vėliau lėšas skirstys agentūra, todėl 
kada bus pasirašytos sutartys nėra aišku, tačiau projektų įgyvendinimo terminas iki 2015 m. 
rugsėjo 1 d. Pasiūlyta šiam kvietimui rinktis antrąjį prioritetą 

Antrasis klausimas dėl maksimalios sumos vienam projektui.  Projekto finansininkė J. 
Leišienė papasakojo, kad bandyta peržvelgti kitų VVG rezervinių kvietimų nustatytus terminus ir 
sumas. Ji kalbėjo, kad sumos nėra didelės, nes visi supranta, kad kartais pareiškėjų noras imti 
maksimumą pranoks galimybes per  trumpą laiką jas įsisavinti ir įvykdyti visas projekto 
nusimatytas veiklas.  Pasiūlyta du variantai 60 000 Lt arba 100 000 Lt. Nuspręsta pasilikti prie 
mažesnės, kadangi šio kvietimo projektų įgyvendinimo terminas ypatingai trumpas ir įsisavinti 
veiklos projektuose didesnę sumą per trumpą laiką tikrai būtų sudėtinga.  

Trečiasis klausimas dėl pirmumo vertinimo kriterijų, kuriuos reiktų apsvarstyti bei 
sudėlioti jų eiliškumą.  

Specialiosios taisyklėse pareiškėjams, teikiantiems rezervinių vietos projektų paraiškas 
pagal vietos plėtros „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioritetą „Kaimo gyventojų 
aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ pirmumo 
kriterijus išdėstyti taip:  

1. pareiškėjas yra kaimo bendruomenė; 
2. pareiškėjas yra ne seniūnijos centre, o atokesniame kaime veikianti organizacija;  
3. projektas turi partnerį; 
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4. pareiškėjas teikia paraišką VVG pirmą kartą.  
Pasikonsultavus su NMA ir atsižvelgus į faktą, kad įvertintų rezervinių projektų sąrašas 

agentūrai turi būti pateiktas iki spalio 31 d., pasiūlyta kvietimą teikti vietos projektų paraiškas 
skelbti rugsėjo 12 dieną ir tęsti iki rugsėjo 26 dienos 15 val.  

Diskusijoje aptarta vertinimo kriterijai ir jų eiliškumas. Valdybos nariai sutinka su 
siūlymais, neturi prieštaravimų,  klausimų bei komentarų siūlo balsuoti už visą dokumentacijos 
paketo patvirtinimą. Neatsiradus prieštaravimų, balsuota.  

BALSAVO: vienbalsiai.  
 
NUTARTA.  
1. Rezervinio kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių 
plėtros strategijos antrąjį prioritetą „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų 
bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 
 2. Patvirtinti rezervinio kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją:  

Kvietimą Nr.5 teikti rezervinių vietos projektų paraiškas. 
Specialiąsias taisykles pareiškėjams, teikiantiems rezervinių vietos projektų paraiškas 

pagal vietos plėtros „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo 
gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 
su priedais;  

 Vidaus tvarkos aprašą su privalomais priedais. 
3.  Nuspręsta kvietimo (papildomo) teikti rezervines vietos projektų paraiškas  Nr. 5 vykdyti 
nuo  rugsėjo 12 d. 10 val. iki rugsėjo 26 d. 15 val.  
   

Susirinkimo pirmininkas  ______________    Virgilijus Šironas 

 

Susirinkimo sekretorė      ______________    Vaida Miltenienė 

  


