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VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2021-08-16 Nr. VP-06 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo  20201 m. rugpjūčio 16 d.16:30 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė  

Dalyvavo: Vaida Saugūnienė, vietos valdžios atstovas; Vidas Stepanavičius, pilietinės visuomenės 

atstovas; Kristina Pumputienė, pilietinės visuomenės atstovė; Dalia Žygelienė, pilietinės visuomenės 

atstovė; Aidonas Užubalis, vietos valdžios atstovas; Dalia Mikelinskienė, administravimo vadovė; 

Janina  Leišienė, administratorė. 

Virtualiai prisijungė: Virginija Pusvaškienė, vietos valdžios atstovas; Robertas Rabcevičius, verslo 

atstovas; Vytis Štelbys, verslo atstovas; Lina Dieninė,  pilietinės visuomenės atstovė;  

Nedalyvavo: Virgilijus Šironas, Vytautė Mozūrienė. 

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1 ir Nr.2) 

Kvorumas yra: 9 balsai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl VSP keitimo tvirtinimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl VSP keitimo tvirtinimo. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė pristatė, jog 2021-08-03 raštu Nr. BRK-8679 “Dėl 

vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo” Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – NMA) informavo, kad Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi 

keičiame” (toliau – Molėtų r. VVG) vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) pažangos vertinimo 

rezultatai yra tokie: 

 

Finansinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Fizinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Sukurtų darbo 

vietų skaičius, 

proc. 

Pažangos 

vertinimo 

rezultatas 

71,01 67 76 Nepasiektas 

 

Kadangi, pereinamojo laikotarpio lėšos buvo skiriamos tik toms VVG, kurios pasiekė 

kiekviename iš rezultatyvumo rodiklių ne mažiau kaip 75 proc., Molėtų r. VVG pereinamojo 

laikotarpio lėšų nebuvo skirta. Tačiau Molėtų r. VVG  kaip ir visoms vietos veiklos grupėms, 

neatsižvelgiant į pasiektą pažangą, buvo skirta EURI (Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo 

priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti) lėšos. Molėtų r. VVG buvo skirta  EURI lėšų – 

111 602,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad skyrus papildomas lėšas VPS įgyvendinti didėja VPS paramos 

suma, ir vadovaujantis VPS administravimo taisyklių 81 papunkčiu, NMA prašo parengti ir pateikti 

VPS keitimą dėl EURI lėšų integravimo.  

Svarbu atkreipti dėmesį, kad EURI lėšos gali būti naudojamos tik darbo vietas kuriančių VPS 

priemonių finansavimui, šios lėšos negali būti miksuojamos su VPS lėšomis tam pačiam vietos 

projektui finansuoti, turi būti aiški takoskyra. Taip pat, 20 proc. EURI lėšų turi būti skirtos šių lėšų 

administravimui ir 80 proc. priemonių įgyvendinimo finansavimui. Todėl NMA ir ŽŪM atstovės  

2021-08-04 vykusįo virtualaus susitikimo su visomis VVG metu rekomendavo, jog EURI lėšoms būtų 

kuriamos atskiros priemonės, nes taip bus lengviau atskirti šias lėšas.  
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Toliau administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė pristatė, kokie pakeitimai siūlomi VPS 9 -

12 lentelėse. Visi dokumentai valdybos nariams susipažinti prieš posėdį buvo išsiųsti el.paštu kartu su 

kvietimu į posėdį. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė atkreipia valdybos narių dėmesį į EURI tikslą  ir 

siūlomą šioms lėšoms integruoti skirtą priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, 

efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8-

EURI). 

Valdybos pirmininkė Vaida Saugūnienė siūlo, kad ši priemonė būtų skirta tik verslo pradžiai, 

kadangi paskutinio kvietimo verslui metu išryškėjo poreikis naujo verslo pradžiai finansuoti. Valdybos 

narė Lina Dieninė paantrina ir priduria, kad tokiu būdu būtų galima suteikti finansavimo galimybes 

labai mažoms įmonėms. Valdybos pirmininkė Vaida Saugūnienė pastebi, kad tokiu atveju reikia 

patikslinti ir priemonės pavadinimą. Kiti valdybos nariai taip pat pritaria, kad nauja priemonė EURI 

lėšoms integruoti į VPS būtų skirta tik verslo pradžiai finansuoti ir pavadinimas atitinkamai taip pat 

būtų pakoreguotas.  

Valdybos narė Lina Dieninė pasiūlo šiai priemonei didinti darbo vietos kainą nuo dabar kitose 

VPS priemonėse esančios 31 955,57 Eur sumos iki 44 640,80 Eur ir numatytas 2,75 darbo vietų mažinti 

į 2 darbo vietas (etatus), kadangi darbo vietų sukūrimo kaštai labai smarkiai išaugę ir kainos ne mažėja, 

o vis didėja. Kiti valdybos nariai taip pat pritaria. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė siūlo, kad esminė projekto tinkamumo sąlyga 

galėtų būti tai, kad ne mažiau kaip „x“ proc. investicijų projekte skiriama inovacijos sukūrimui. 

Valdybos narė Dalia Žygelienė paantrina, kad priemonė, skirta finansuoti novatoriško verslo kūrimui 

yra tikrai labai svarbi ir būtina kuo daugiau išlaidų tam skirti. Valdybos narė Lina Dieninė siūlo, kad 

būtų numatyta sąlyga, jog ne mažiau kaip 70 proc. investicijų projekte skiriama inovacijos sukūrimui. 

Kiti valdybos nariai tam pritaria. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė siūlo, kad esminiai vietos projektų atrankos 

kriterijai šiai priemonei galėtų būti tokie: 

• Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu. 

• Projektas įgyvendinamas naudojant vietos išteklius: vietos žaliavas, pastatus, gamtą ir 

jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą. 

Visi valdybos nariai pritaria vienbalsiai, kad šie kriterijai yra labai svarbūs ir turėtų būti esminiai. 

Daugiau klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

Valdybos pirmininkė kviečia balsuoti. Visi balsuoja: gyvai dalyvaujantys valdybos nariai kelia 

rankas, virtualiai prisijungę nariai kelia virtualias “rankas” ir/ar išreiškia pritarimą balsu. 

BALSAVO : už – 9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA:  

1. Nauja EURI lėšoms integruoti skirta priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, 

efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-

8-EURI) rems naujo verslo kūrimą. 

2. Priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, efektyviai panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8-EURI) padidinti darbo vietos 

kainą iki 44 640,80 Eur ir numatyti, kad priemonė sukurs 2 darbo vietas (etatus). 

3. Tinkamumo sąlyga priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8-EURI) 

projektams: ne mažiau kaip 70 proc. investicijų projekte skiriama inovacijos sukūrimui. 

4. Atrankos kriterijai priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8-EURI) 

projektams: 

• Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu. 

• Projektas įgyvendinamas naudojant vietos išteklius: vietos žaliavas, pastatus, gamtą ir 

jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą. 

5. Patvirtinti VPS keitimą. 
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2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė informavo, kad buvo numatyta nuo rugsėjo 

mėn. 1 d. skelbti kvietimą Nr. 13 vietos projektams pagal priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“,  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros 

ir istorijos paveldą“ ir „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“. Tačiau, dėl VPS keitimų, susijusių su priemonėmis 

„Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir „Novatoriško 

ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ 

ir užtruksiančių VPS keitimo derinimo bei tvirtinimo NMA procedūrų, rugsėjui kvietimo pradėti 

nebus suspėta. Todėl siūloma planuotą kvietimą Nr. 13 nukelti ir skelbti kai jau bus NMA 

patvirtintas VPS keitimas. Visi valdybos nariai pritaria, kad toks sprendimas būtų logiškiausias. 

Valdybos pirmininkė kviečia balsuoti. Visi balsuoja: gyvai dalyvaujantys valdybos nariai kelia 

rankas, virtualiai prisijungę nariai kelia virtualias “rankas” ir/ar išreiškia pritarimą balsu. 

BALSAVO : už – 9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA:  

1. Planuotą kvietimą Nr. 13 nukelti ir skelbti po to, kai bus NMA patvirtintas VPS keitimas. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                Dalia Mikelinskienė 


