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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VVG veiklos ir finansinės ataskaitos už 2014 metus tvirtinimo. 
2. Dėl naujo 2014-2020 m. laikotarpio strategijos  parengiamosios paramos  paraiškos  

pateikimo. 
3. Dėl Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ įsipareigojimų teikiant naujo laikotarpio 

strategiją. 
4. Dėl 2014-2020m. laikotarpio strategijos  rengimo darbo grupės veiklos. 
5. Dėl naujų Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių priėmimo  prašymų. 
 
Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.  

 
1. SVARSTYTA. Dėl VVG veiklos ir finansinės ataskaitos už 2014 metus tvirtinimo.  

Pirmininkas kalbėjo, jog pats svarbiausias praėjusių metų įvykis galimybė finansuoti dar 
keletą projektų teikiant rezervinius vietos projektus. Kadangi mūsų vietos veiklos grupė Žemės 
ūkio ministerijoje pagal tam tikrus rodiklius  yra gan aukštoje pozicijoje, todėl ir rezerviniams 
projektams didelė tikimybė būti finansuotiems. Mūsų teritorijoje dalyvauta gan gausiai, atsižvelgus 
į trumpą kvietimo laikotarpį bei sąlygas šių projektų įgyvendinimui. Viena paraiška atmesta, nes 
neatitiko tinkamumo reikalavimų. Patvirtintos trys vietos projektų paraiškos VO Verbiškių  
bendruomenės centro, Žiūrų kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ bei klubo „Jaunimo brizas“. 
Pirmininkas pastebėjo, jog pastarasis atšaukė projekto įgyvendinimą, kadangi ilgai nepatvirtinus 
rezervinių sąrašo ministerijoje, veiklos, kurios buvo suplanuotos šaltuoju periodu, liktų 
neįgyvendintos, rodiklis nepasiektas. Kiti du likę projektai greitu laiku pasirašinės sutartis ir 
startuos su veiklomis.  

Pernai metais intensyviai vykdyti ir du tarptautiniai projektai „Nuostabus kaimas“ ir 
„Kultūriniai partnerystės skoniai“.  Įvyko stovyklos. „Kultūriniai partnerystės skoniai“ liko išleisti 
leidinį, kurio maketas jau parengtas. Būtų galima atlikti pirkimus ir atsiskaityti, tačiau pateiktas 
mokėjimo prašymas iki šiol yra vertinimo stadijoje ir lėšos negautos. Kadangi vietos veiklos grupė 
neturi pakankamai savų apyvartinių lėšų, tenka laukti. „Nuostabus kaimas“ viskas padaryta, šiuo 
metu rengiama ataskaita ir 27 d. bus išvežti dokumentai.  

Tarpteritorinio projekto vykdymas šiek tiek užstrigęs, nes  infoterminalų įrengimui reikia 
specialių techninių sprendimų. Tačiau projekto įgyvendinimo atidėti nebegalima. Kovo pabaigoje 
numatyta mugė, kurioje kviečiami visi amatininkai  dalyvavę šio projekto mokymuose.  

Projektas „Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei 
potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas” taip pat eina į 
pabaigą, per kovo mėnesį užbaigsim mokymus. Lieka leidyba ir konferencija. Šiuo metu šio 
projekto sutartis iki kovo 31 d., tačiau kai Janina pristatys šio projekto finansinę situaciją, siūlysime 
nukelti projekto pabaigą.    

Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija įgyvendinamas eina į pabaigą, likę 
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neužbaigti aštuoni projektai, tačiau dauguma iki balandžio mėnesio bus užbaigti, kaip ir buvo 
suplanuota. Suplanuoti rodikliai strategijoje jau pasiekti ir viršyti. Apžvelgiant vietos projektų 
įgyvendinimą, reikia pastebėti, jog klaidos techniniuose projektuose, sąskaitų apmokėjimo būdas 
apsunkina. V. Navickienė pridūrė, jog avanso neturėjimas, labai stabdo procesus. Dažniausiai 
tiekėjai reikalauja bent dalies sumos, garantinių raštų, o tokių dalykų telefonu nesusitarsi, todėl tai  
pareikalauja dar didesnių išlaidų, dažnai iš asmeninių lėšų.  

Toliau pirmininkas kalbėjo, jog vietos projektų įgyvendinimo metu atlikta begalės 
nemokamų savanoriškų darbų, kurie buvo skaičiuojami kaip įnašas natūra į projektų vertę, bet dar 
didelė dalis tų darbų padaryta ir neskaičiuojant savo asmeninio laiko, pavogto nuo šeimų. L. 
Štelbienė kalbėjo, jog ypač svarbu  nuolat tai priminti rajono politikams.  
 J. Leišienė supažindino su finansine atskaitomybe (pridedama medžiaga). Glaustai 
supažindino su 2014 metų pabaigoje turėtu turtu. Ilgalaikį turtą sudarė: nematerialusis turtas (1,16 
€) ir materialusis (1225,23 €). Trumpalaikis turtas metų pabaigoje sudarė 28 940 €.  
 Projekto „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ per 2014 metus pateiktas vienas  
mokėjimo prašymas, visos lėšos kompensuotos. 2014 metų pabaigai turime 13 proc. nepanaudotų 
lėšų likutį, iki projekto pabaigos maždaug paskaičiuota, kad ir liks 2 proc. nepanaudota. Dalis lėšų 
jau buvo keltos į vietos projektų vykdymą, dabar to padaryti negalime, be to ir nėra tai didelė suma. 
Šiuo metu VVG tinklas atlikęs apklausą inicijuoja VPS taisyklių keitimą, kadangi dauguma VVG 
sutaupytas lėšas norėtų panaudoti viešinimui. Paklausus, kodėl to daryti negalima dabar, atsakyta, 
jog šiuo metu yra nustatyta kiek procentų nuo visų lėšų galima skirti šiai išlaidai. Pakeitus taisykles, 
bus keičiama sutartis ir galima galvoti apie viešinimo būdus. Kalbėta apie videofilmo sukūrimą, 
viešinimą vietinėje spaudoje ir t.t. 
 Projekto „Nuostabus kaimas“ gautinis mokėjimo prašymas bus teikimas šiomis dienomis. 
Šiais metais vyko stovykla Suomijoje. Yra nepanaudotas likutis apie 10 649 Lt. Paklausta, kodėl 
toks didelis likutis pasidarė. Atsakyta, jog atlikus viešus pirkimus tiek susitaupė. Šiuo metu išleistas 
lankstinukas ir USB raktas su projekto  videomedžiaga. Sutaupytos lėšos bus grąžintos. 
 Projekto „Kultūriniai partnerystės skoniai“ per 2014 metus pateikti du mokėjimo prašymai. 
Nekompensuota 66,94 Lt dėl vėlavimo pateikti mokėjimo prašymą. Sutaupytų lėšų tikėtina, kad 
nebus. Šiuo metu liko atspausdinti bendrą leidinį, tačiau dėl užstrigusio mokėjimo prašymų 
vertinimo ne tik negalime užsiimti leidinio leidyba, bet ir atsiskaityti su stovyklos organizatoriaus. 
Galutinis mokėjimo prašymas numatytas pateikti kovo 31 d., tačiau net ir gavę lėšas leidinio 
nespėsime pagaminti. Pasiūlyta nukelti projekto įgyvendinimo pabaigą. Nutarta, jog projekto 
pabaigą nukelti  vėliausiai iki gegužės 30 d. Kadangi tik gavus lėšas, bus galima atlikti apklausą ir 
pradėti leidinio spausdinimą. Gavus leidinį, atsiskaityti nelaukiant galutinių terminų.  
 Projekto „Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos administracijos ir 
potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“ per 2014 metus 
neteiktas mokėjimo prašymas, o projekto įgyvendinimo pabaiga nukelta iki kovo 31 d. Čia vėl gi 
siūloma nukelti projekto įgyvendinimo pabaigą, nes dar neišleistas leidinys, nesuorganizuota 
konferencija, yra lėšų likutis. Pasiūlyta nukelti projekto pabaigą iki birželio 30 d., toliau 
organizuojant  papildomus mokymus VVG valdymo organų nariams, VVG nariams ir  jų 
atstovams.  
Balsavo: vienbalsiai. 
 NUTARTA. Patvirtinti Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 
veiklos ir finansinę ataskaitą už 2014 metus. (Finansinės atskaitomybės  pristatymas 
pridedamas). 
 Nukelti projekto „Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, 
administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo 
didinimas“ pabaigą iki birželio 30 d. 
 Nukelti projekto „Kultūriniai partnerystės skoniai“  įgyvendinimo pabaigą į gegužės 
30 d. 
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2. SVARSTYTA. Dėl naujo 2014-2020 metų laikotarpio vietos plėtros strategijos 
rengimo darbo grupės veiklos. 

Virgilijus Šironas trumpai pristatė darbo grupės veiklą, rengiant naujo laikotarpio strategiją, 
priminė susitarimus ir įvykusius susitikimus seniūnijose, pristatant ateinančio laikmečio uždavinius 
ir paragino VVG narius aktyviai dalyvauti diskusijoje, aptariant Molėtų rajono vietos veiklos 
grupės pasiūlymą Molėtų rajono valdžiai. Jis priminė, kad pasiūlymas yra pusmečio darbo grupės 
veiklos, rengiant naujo laikotarpio VPS, rezultatas. Toliau jis detaliai pristatė parengto dokumento 
esmę ir prasmę. Kadangi Molėtų rajono merui valdyba jau pateikė aprobuotą valdyboje pasiūlymą, 
kalbėtojas perėjo prie detalaus  dokumento aptarimo ir diskusijų. Pristatydamas dokumentą, 
kalbėtojas labai aiškiai  išreiškė darbo grupės mintį, kad tik sukūrus stiprią rajono vietos valdžios, 
kaimo nevyriausybinių organizacijų ir vietos verslo partnerystę, galima planuoti ir veikti rimtai 
užtikrinant kompleksinį uždavinių sprendimą. O tai yra laikmečio padiktuota sąlyga.  
Toliau buvo  detaliai nagrinėjamas darbo grupės sumanymas: steigti naujus darinius - profesionaliai 
veikiančius paslaugų centrus( taip vadinamas novatoriškos veiklos platformas). Antras svarbus 
siūlymas buvo dėl ūkininkų produkcijos grandinės „ nuo lauko iki stalo“ Leader lėšomis 
organizavimo. Darbo grupės nutarimu – vienu iš svarbiausių vietos produktų realizavimo kanalų 
turėtų tapti Molėtų turgavietė, kurią siūloma įkurdinti šalia Vilniaus - Utenos plento. Aiški 
savivaldybės pozicija šiuo klausimu leistų VVG konkrečiau modeliuoti maisto grandinės kūrimą ir 
operatyviau spręsti daugelį organizacinių klausimų susijusių su kaimo gyventojų įtraukimu į minėtą 
veiklą. Priimti sprendimai turi atsispindėti strategijos priemonėse ir įgyvendinimo plane. Trečias 
VVG siūlymas susijęs su siekiu remti Molėtų rajone avininkystės plėtrą, kaip atsvarą nykstančiai 
kiaulininkystei. Avių auginimo rentabilumas išaugtų, jei pavyktų VPS numatyti veiksmingas 
priemones, padedančias avių vilną panaudoti regioninių produktų gamybai.  
Siekiant užtikrinti regioninių produktų ir suvenyrų iš vilnos profesionalią bei pelningą gamybą, 
siūloma imtis novatoriškų priemonių, kaip antai Kūrybinių industrijų  ( Meno arba amatų centro) 
inkubatorius Žalvarių buvusioje mokykloje įkūrimas. VVG didelių lėšų neturės infrastruktūrai 
tvarkyti, todėl labai prasminga būtų derinti VVG ir visos savivaldybės galimybes, o įrangai, 
gamybos inicijavimui , Leader lėšų atsirastų. 
Pabaigoje kalbėtojas pabrėžė, kad aprašytų modelių funkcionavimas numato pajamų generavimą, 
todėl yra ekonomiškai tvarus, o tai jau reiškia, kad pagal šiuos modelius organizuota veikla ateityje 
gali žymiai sumažinti savivaldybės poreikį remti dabar gausiai finansuojamas sritis: jaunimo 
užimtumą, nevyriausybinių organizacijų veiklą, socialinę globą ir kt. 
M. Jakubauskas pritardamas idėjai apie turgaus reikalingumą, pristatė savivaldybės planus 
reanimuoti Molėtų centre Amatų gatvės turgelį, pertvarkant vieną iš pastatų į modernią prekybai 
skirtą erdvę. Jo pasisakymą papildė L. Štelbienė, kad yra jau  žmonių pasiūlymų steigti ūkininkų 
turgų ir prie Utenos – Vilniaus plento privačioje žemės valdoje. Menų inkubatoriaus - nenauja, bet 
įdomi idėja, tačiau abejojama dėl veiklos ir pozicijų suderinimo su amatų centrų veiklomis, kurių 
bus net keletas rajone. Ji abejoja dėl rajono tarybos narių pritarimo  bet kokiam biudžeto 
perskirstymui, o ypač pirmoje pozicijoje pateiktų paslaugų centrų idėjai. Buvo prisiminta Balninkų 
idėja ir pasiūlymas, kuriam nebuvo pritarta  po pirmojo pateikimo. Žmonės dar dirba prie šios 
idėjos. Ji taip pat suabejojo dėl avininkystės  išskyrimo. V. Šironas toliau kalbėjo apie mokyklų 
tinklo pertvarkos, jas uždarant, bet nesiūlant alternatyvų, padarinius, tiesiogiai veikiančius kaimo 
nepatrauklumui didinti, jo nykimui spartinti. Prisiminta ir mokyklinio transporto panaudojimo 
tvarka, netenkinanti kaimo gyventojų. Diskusijoje Marius Jakubauskas ypač aktyviai pritarė 
minčiai dėl paslaugų centrų tik su sąlyga, kad jiems vadovaus profesionaliai paruošti veiklūs 
vadybininkai. Jis priminė Estijos patirtį, kad jeigu rinksimės veikti pagal rinką, tai kaimas mirs, jei 
spęsime tik valdiškai – bankrutuos savivaldybės, vienintelis kelias – socialinė partnerystė. Jis turi 
tapti lemiamu. 
Inkubatorius menams – erdvė menininkams veikti ir gyventi. Tai natūralus procesas, kurį paskatina 
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„atėjuonys“, t.y. žmonės iš didmiesčių. Ypatingai svarbu, kad menininkai inkubatoriuje turėtų ne 
tik studijas, bet ir gyvenimui skirtas patalpas. 
V. Navickienė diskusijos dalyviams priminė, kad įveiklinti pastatus skatins ir numatytas naujame 
ŽŪM VPS atrankos taisyklių projekte 80 procentų intensyvumas nevyriausybinių organizacijų 
verslo projektams remti. 
V.Šironas pasiūlė pritarti darbo grupės suformuluotiems teiginiams ir toliau gryninti su vietos 
gyventojais, verslininkais ir valdžios atstovais VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis. 
Balsavo: vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarti darbo grupės parengto dokumento tezėms ir laikyti pagrindu 
tolimesniems 2014-2020 m. laikotarpio VPS rengimo darbams. 
 

3. SVARSTYTA. Dėl Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ dalyvavimo Lietuvos kaimo 
plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parengiamoji 
parama“ priemonėje. 

Projekto vadovė V. Navickienė trumpai supažindina su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo 
taisyklių reikalavimais. 
Šaukimas paskelbtas ir paraišką reikia priduoti iki kovo 6 dienos. Projekto vadovė V. Navickienė 
paprašė patvirtinti projekto pavadinimą ir rengimo komandą. Pasiūlytas pavadinimas „2014-2020 
m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“. Kaip paraiškos rengimo 
komandą projekto vadovė pasiūlė dabartinės sudėties VVG administracinę grupę: projekto vadovė 
– Violeta Navickienė, projekto koordinatorė – Vaida Miltenienė, projekto finansininkė - Janina 
Leišienė. Numatyta, kad šie darbuotojai nuo 2015-09-01 iki 2015-12-31d, t.y. pasibaigus dabartinės 
strategijos įgyvendinimo laikotarpiui, bus įdarbinti ir jiems bus mokama sekančiai: projekto 
vadovas Violeta Navickienė 0,5 etato, projekto koordinatorius Vaida Miltenienė 0,75 etato 
,projekto finansininkas Janina Leišienė 0,75etato. Projekto vadovo funkcijos: bendras projekto 
valdymas, jo kontrolė, projekto pažangos stebėjimas ir vertinimas, bendravimas su atsakingomis 
institucijomis, strategijos rengimo proceso ir koregavimo darbų organizavimas, strategijos projekto 
svarstymo, tvirtinimo procedūrų organizavimas, gyventojų informavimas, konsultavimas. . 
Projekto koordinatoriaus funkcijos: reikalingos informacijos rinkimas, kaupimas, sisteminimas, 
gyventojų informavimas, susitikimų su vietos gyventojais rengimas, strategijos dokumento 
tekstinės dalies rengimas, VVG susirinkimų protokolavimas, viešojo pirkimo organizavimas, 
viešinimo darbai. 
Projekto finansininko funkcijos: projekto finansų apskaitos vedimas, projekto finansinių 
dokumentų formavimas ir kaupimas, darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas ir išmokėjimas, 
atsiskaitymų su paslaugų teikėjais vykdymas, projekto mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas.  
Preliminarus projekto biudžetas apimtų viešųjų ryšių veiksmus, susijusius su VVG teritorijos 
gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą ir VVG veiklos bei 
parengtos VPS viešinimo organizavimo išlaidas, atlyginimus VVG darbuotojams, sąskaitos, skirtos 
paramos lėšoms, atidarymo ir aptarnavimo, išlaidas. Visa galima paramos suma 9000,00 eurų. 
Pirmininkas pasiūlė balsuoti. 
Balsavo: vienbalsiai. 

NUTARTA. Teikti parengiamosios paramos projekto paraišką „2014-2020 m. 
laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ ir parengti naujo 
laikotarpio Molėtų rajono VPS. Patvirtinti parengiamosios paramos projekto vadove - 
Violetą Navickienę 0,5 etato, projekto koordinatoriumi - Vaidą Miltenienę 0,75 etato, 
projekto finansininke - Janiną Leišienę 0,75etato ir įpareigoti jas dirbti projekte „2014-2020 
m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“. 
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4. SVARSTYTA. Dėl Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ įsipareigojimų vykdant 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities 
„Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių 15 punkto reikalavimus. 
Projekto vadovė Violeta Navickienė padėkojo VVG nariams už pritarimą teikti naujo laikotarpio 
parengiamosios paramos projekto paraišką ir priminė, kad  šiuo metu leidžiama paraišką teikti su 
„senąja“ valdybos sudėtimi, tačiau VVG apsisprendusi teikti paraišką ir rengti naujo laikotarpio 
VPS iki strategijos pateikimo turi įsipareigoti įvykdyti taisyklių 15 punkto reikalavimus. Priešingu 
atveju mes nebūsime tinkamais pareiškėjais. Įsipareigojimai apimtų tokius reikalavimus: 

1. būti atviru naujiems nariams, t. y. užtikrinti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų 
narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų deklaruota 
gyvenamoji  vieta) VVG teritorijoje, priėmimo tvarką. Atskirais VVG nariais su visomis 
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytomis asociacijos narių teisėmis ir pareigomis 
taip pat gali būti savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys (biudžetinės įstaigos, 
viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, kiti juridiniai asmenys); 
2. sudaryti kolegialaus valdymo organą, kurio nariai projekto įgyvendinimo metu tinkamai 
derina viešuosius ir privačius interesus, t. y.  Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus.  
Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės 
administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei ar kitai valdžios institucijai 
atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame pareiškėjo valdymo 
organe turi teisę atstovauti tik valdžios sektoriui. Asmuo, kuris kolegialiame pareiškėjo 
valdymo organe pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo 
sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), turi raštu išreikšti, 
kuriam sektoriui atstovauja eidamas VVG kolegialaus valdymo organo nario pareigas; 
3. parengti VPS ir pateikti ją vertinti kvietimo teikti VPS atrankai laikotarpiu (kvietimo teikti 
VPS atrankai laikotarpis nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymu), tačiau ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 
4. pagrįsti projekto įgyvendinimo veiklų planą, t. y. nurodyti planuojamas vykdyti veiklas,  
asmenų, kuriems atlygį planuojama mokėti pagal projektą, skaičių, pareigas ir funkcijas 
projekte rengiant VPS;  
5. į VPS rengimą, jos rengimo etapus įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų, su jais 
konsultuotis;  
6. reguliariai viešinti rengiamą VPS, jos rengimo etapus ir rezultatus pareiškėjo interneto 
svetainėje (jei tokią turi) ir informaciniuose renginiuose  (pvz., susitikimuose su pareiškėjo 
teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.); 
7. viešinti paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą 
viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Supažindinusi su visais punktais, Violeta Navickienė pastebėjo, kad jiems įgyvendinti jau 
rengiamasi ir, kad valdyboje jau apie tai diskutuota. Mūsų VVG įstatai yra tikrai lankstūs ir 
nediskriminuojantys, tačiau nauji reikalavimai valdymo organo sudėčiai, jaunų žmonių 
atstovavimui tikrai pareikalaus jų keitimo. Labai svarbiu lieka sektorių atstovavimo, viešų ir 
privačių interesų deklaravimas, naujų narių apmokymai. Tam yra pasiruošta ir tuo tikslu jau 
pateikta paraiška savivaldybės NVO projektų konkursui. Tam yra pritarusi ir valdyba, kurį 
įpareigojo VVG pirmininką V.Široną padaryti atitinkamus keitimus ir teikti svarstymui artimiausiu 
metu. V. Šironas pritarė ir pasiūlė prisiimti šiuos įsipareigojimus ir balsuoti. 

Balsavo: vienbalsiai. 
NUTARTA. Pritarti valdybos sprendimui prisiimti įsipareigojimus, nurodytus Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities 
„Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių VII skyriaus Įsipareigojimai 15 punkte. 



 
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖMOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖMOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖMOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ    

    „KEISDAMIESI KEIČIAME“„KEISDAMIESI KEIČIAME“„KEISDAMIESI KEIČIAME“„KEISDAMIESI KEIČIAME“    
 
5. SVARSTYTA. Dėl naujų Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių priėmimo  
prašymų.  
 V. Miltenienė kalbėjo, jog šiuo metu jau yra gauti penki prašymai dėl narystės VVG. Dar 
2014 metų rugpjūtį gautas Inos Jamantienės prašymas tapti vietos veiklos grupės nare. Dokumentai 
pateikti visi. I. Jamantienė kalbėjo, jog pasikeitus jos gyvenamai vietai ji negalinti atstovauti 
bendruomenei, tačiau nori ir toliau dalyvauti vietos veiklos grupės veiklose. Juolab, kad visa jos 
kaip ūkininkės vykdoma veikla, orientuojasi į agro/ekoturizmą.   
Antras prašymas Rasiaus Janukaičio. Jis atstovauja mažąja bendriją BlogamOre, kuri užsiima žygių 
organizavimu, turistinio inventoriaus nuoma, konsultacijomis kelionių organizavimo klausimais, 
skatina ekoturizmą. Šiuo metu Rasius negalėjo dalyvauti susirinkime dėl didelio užimtumo ir jo 
pateikti dokumentai nėra pilnai sutvarkyti.  
Dar vienas prašymas Reginos Rabcevičienės, plačiau pristatinėti matyt nereikia. Daug metų 
dirbanti su verslo liudijimu ir užsiimanti kaimo turizmu. Atstovautų verslo sektorių.  
Paskutinis prašymas Molėtų krašto verslininkų asociacijos. Pridėti visi dokumentai. Deleguotas 
asmuo atstovauti organizacijai Vytis Štelbys.  
Posėdyje dalyvauja dar vienas asmuo, kurio prašymas irgi yra gautas,  Vaidas Bekešius. Jis kalbėjo, 
jog šiuo metu gyvena Alantos seniūnijoje dirba su individualios veiklos pažyma. Užsiima 
automobilių remontu ir priežiūra, ūkininkauja, dalyvauja ir bendruomenėje veikloje. Vietos veiklos 
grupėje norėtų dalyvauti ir atstovauti verslo sektorių.  
 
NUTARTA. Patvirtinti Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ nariais: 
Iną Jamantienę, kaip verslo atstovę. 
Regina Rabcevičienę, kaip verslo atstovę 
Molėtų krašto verslininkų asociaciją 
Vaidą Bekešių, kaip verslo atstovą.  
Rasiaus Janukaičio prašymą svarstyti sekančiame susirinkime, po dokumentų patikslinimo.  
 
 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                         Violeta Navickienė 
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                              Vaida Miltenienė 
 
 


