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VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2013-01-15 Nr. VSP-01 
Molėtai 

 
Susirinkimas įvyko 2013-01-15, 15:00.  
Susirinkimo pirmininkas: Virgilijus Šironas 
Susirinkimo sekretorė: Vaida Miltenienė  
Asociacijoje yra 24 nariai. 
Dalyvavo 18  VVG  narių. Sąrašas pridedamas. Kvorumas yra.  
 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų narių priėmimo į vietos veiklos grupę. 
2. Dėl VVG pirmininko išrinkimo. 
3. Dėl VVG valdybos sudėties keitimo. 
4. Kiti klausimai. 
 
Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.  

 
1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į vietos veiklos grupę.  

Pirmininkas kalbėjo, jog pasikeitus administravimo taisyklėms vietos valdžios sąvoką 
pabrėžiama kaip VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės tarybos deleguotas asmuo, VVG 
valdymo organe, turinčiame sprendimų priėmimo teisę, atstovaujantis jį delegavusios savivaldybės 
interesams. Savivaldybės administracija turi tapti nariu, nes kitu atveju visi VVG sprendimai taptų 
negaliojantys ir visas Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimas sustotų. 2012 
m. gruodžio 20 d. Molėtų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. B1-206 Dėl pritarimo 
Molėtų rajono savivaldybės administracijos stojimui į Molėtų rajono vietos veiklos grupę 
„Keisdamiesi keičiame“. 2013 m. sausio 8 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. B6-21 „Dėl savivaldybės administracijos darbuotojų delegavimo“ 
deleguoti keturi  administracijos darbuotojai.  
 Gautas prašymas bei visi reikalingi dokumentai iš Molėtų rajono bendruomenių centrų 
asociacijos tapti VVG nare. Šiai organizacijai VVG veikloje atstovauti deleguota V. Saugūnienė. 
Pasiūlyta pritarti šių organizacijų narystei vietos veiklos grupėje.  
Balsavo: vienbalsiai. 
 NUTARTA. Patvirtinti Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 
nariais : 
Molėtų rajono savivaldybės administraciją 
Molėtų rajono bendruomenių centrų asociaciją.  
 

2. SVARSTYTA. Dėl VVG pirmininko išrinkimo. 
 Pirmininkas V. Šironas kalbėjo, jog vadovaujantis VVG  įstatų 44 punktu  pirmininkas 
renkamas visuotiniame susirinkime dvejiems metams. V. Šironas kalbėjo, jog  jau šeštus metus iš 
eilės yra vietos veiklos grupės pirmininkas ir galbūt atėjo metas  būti pakeistam, paklausė gal yra ir 
norinčių tapti VVG pirmininku. Dauguma išreiškė poziciją, jog V. Šironas puikiai atlieka šias 
pareigas, yra atsakingas, be to  turi daug daugiau patirties, kitokio matymo. Pasiūlyta vienas 
kandidatas V. Šironas. Vadovaujantis įstatų 36 punktu Veiklos grupės pirmininkas kartu yra ir 
valdybos pirmininkas. 
Balsavo: už- 17, susilaikė -1.  
 NUTARTA. VVG pirmininku patvirtinti V. Široną.  
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3. SVARSTYTA. Dėl VVG valdybos sudėties keitimo. 

 VVG pirmininkas V. Šironas kalbėjo, jog vadovaujantis VVG  įstatų 35 punktu  turime 
šiais metais rinkti valdybą, kadangi ji buvo rinkta 2011 – aisiais. Be to Molėtų rajono savivaldybės 
administracija, tapusi VVG nare, delegavo naujus atstovus į grupę: G. Gribauskienę, L. Lapėną, J. 
Pusvaškį ir L. Štelbienę, todėl šiuo metu valdyboje esantys vietos valdžios atstovai (S. Žvinys ir R. 
Andreikėnienė) nebeturi jokių įgaliojimų veikti.  Pirmininkas atkreipė dėmesį, jog valdyboje turime 
išlaikyti tam tikras proporcijas: valdybą turi sudaryti ne mažiau 50% kaimo bendruomenių, 
socialinių ekonominių partnerių atstovai, iki 25% verslo ir iki 25% vietos valdžios atstovai, įvairaus 
amžiaus (bent vienas asmuo iki 25 m. amžiaus) ir abiejų lyčių nariai (40:60, t.y. mažiausiai 40 proc. 
nesvarbu kurios lyties atstovų, 1/3 valdybos narių turi būti išklausę mokymo kursus, tiesiogiai 
susijusius su Leader  metodo taikymu, bei privalo turėti administravimo, metodinių, finansų 
valdymo, viešųjų lėšų administravimo gebėjimų, kurie reikalingi rengiant ir įgyvendinant vietos 
plėtros strategiją. L. Štelbienė  kalbėjo, jog jei visus tenkina valdybos darbas, paprasčiau tiesiog 
pakeisti du valdžios atstovus  iš naujai deleguotų, laikantis minėtų proporcijų. Pasiūlyta vietoj S. 
Žvinio į valdybą išrinkti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio 
skyriaus vedėją  L. Lapėną, vietoj R. Andreikėnienės  Molėtų rajono savivaldybės administracijos 
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistę L Štelbienę.  
 
Balsavo: 3 – susilaikė, 15- už.         
 NUTARTA. Patvirtinti naujais valdybos nariais:  L. Štelbienę ir L. Lapėną. 
             Patvirtinti kitai kadencijai šiuos valdybos narius: A. Gulbinienę, N. 
Zarembienę, M. Baliūnaitė, D. Laurinavičių, K. Šeškauską, V. Široną.  
  
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai        
 Projekto vadovė V. Navickienė pateikė informaciją apie tarptautinių projektų situaciją, 
kadangi sausio 14d. įvykusiame ŽŪM projektų atrankos komiteto posėdyje buvo pritarta antram 
mūsų grupės teiktam tarptautiniam  projektui „Nuostabus kaimas“, parengtam kartu su Suomijos 
RaJuPuSu Leader ry. Mūsų indėlis į projektą yra 122 317 Lt. Molėtų VVG yra partneris, o projekto  
koordinatorius – Suomijos RaJuPuSu Leader ry. Projektas bus pradėtas įgyvendinti, kai Suomijos 
pusė pateiks paskutinius dokumentus, patvirtinančius valdymo institucijų pritarimą projektui. 
 Projektas skirtas jaunimo ir kaimo bendruomenių verslumui ugdyti ir stiprinti, 
bendruomeninio verslo skatinimui, mažinti migracijai iš kaimo. Abi šalis dalyves jaudina tos pačios 
problemos, todėl veiklos projekte suplanuotos taikant interaktyvias priemones jaunimo poreikiams 
tirti tiek Molėtuose tiek RaJuPuSu Leader ry teritorijoje. Veiklos numatytos 2013/2014 metams. 
Kadangi artėja į pabaigą 2007-2013 metų finansavimo laikotarpis, todėl šiame projekte užsidavėme 
sau dar vieną labai svarbų uždavinį, t.y. išsiaiškinti strateginius prioritetus 2014-2020 metų 
finansavimo laikotarpiui. Tuo tikslu galvojame nusipirkti verslumo ugdymui ir mokymams bei 
Molėtų VVG strateginių prioritetų iškėlimui paslaugą iš Aleksandro Stulginskio universiteto 
mokslo ir technologijų parko. Šio universiteto praktinė veikla ugdant studentų verslumą ir 
bendradarbiavimas su Suomijos aukštosiomis mokyklomis sudomino ir leidžia tikėtis kokybiško 
bendradarbiavimo.  Tuo pačiu norime pasakyti, kad sekančiam finansavimo laikotarpiui jau pats 
laikas pradėti rengti strategijas, tačiau jų parengimui lyg ir nežadama skirti pinigų. Siūlome VVG 
nariams gerai apgalvoti likusių VVG narių mokymams skirtų pinigų panaudojimą pasirengti 2014-
2020 metų vietos plėtros strategiją. Tai dar galime pasidaryti. VVG Pirmininkas V.Šironas papildė 
V. Navickienės pasisakymą pritardamas Mokymų projekto temų (užsienio kalbų mokymasis) 
pakeitimui. Jis pasiūlė skirti lėšas strategijos parengimo mokymams. Tokiai minčiai pritarė 
L.Štelbienė, D. Laurinavičius, K. Šeškauskas. Pasisakiusieji pritarė, kad kalbų mokytis reikėtų 
daugiau valandų, o ir galimybių tam Molėtų Švietimo centras siūlo tikrai nemažai. Toliau projektų 
vadovė aptarė situaciją su antruoju tarptautiniu projektu „Kultūriniai partnerystės skoniai“, kuris  
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yra parengtas, gautas pritarimas ŽŪM. Veiklą turėta pradėti jau sausio mėnesį, bet lenkai- projekto  
koordinatoriai ( VVG „Gniazdo“) vėluoja pateikti antrą paraiškos dalį. Tai labai stebina ir 
neramina. Tiesa, paskutinėmis dienomis iš jų sulaukiama įvairių prašymų  informacijai papildyti. 
Tai leidžia manyti, kad jie dirba. Prie  šio projekto Molėtų VVG  prisideda 60 000 Lt. Valdybos 
narė L.Štelbienė pastebėjo, kad reikės pavėlinti projekto veiklų grafiką, kas nėra labai gerai mūsų 
pusei. Pastebėta, kad VVG valdybos nutarimas dėl tarptautinių projektų yra vykdomas taip, kaip ir 
buvo nuspręsta ankstesniuose valdybos nutarimuose. 
 V. Navickienė pristatė teritorinio  bendradarbiavimo projektą “Molėtų, Širvintų, Švenčionių 
ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas - galimybė kaimo ekonominės veiklos skatinimui“. Šiuo 
metu pateiktas pataisytas antras projekto variantas ŽŪM ir yra vertinimo pabaigoje. Šiuo metu prie 
jo dirba keturios VVG, atstovaujančios Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonus. Vilniaus 
VVG pakeitė savo apsisprendimą ir nutarė teikti kitą projektą. Projekto koordinatoriai – Ukmergės 
VVG. Mūsų dalis projekte – 100 000 Lt. 
 NUTARTA. VVG narių, valdybos ir administruojančios grupės narių mokymams 
skirtas valandas panaudoti mokymams 2014-2020 metų strategijos parengimui. 
 
 
 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                         Virgilijus Šironas 
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                              Vaida Miltenienė 
 
 


