
 MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 

 MOLĖTŲ RAJONO VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2022-04-19 Nr. VP-05 
 Molėtai 

 Susirinkimas prasidėjo  2022 m. balandžio 19 d. 16:00 val. 
 Susirinkimo pirmininkas: Vilma Mečiukonienė 
 Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė 
 Susirinkime  dalyvauja  VVG  valdybos  nariai:  Aidonas  Užubalis,  Andrius  Šironas,  Dalia  Žygelienė, 
 Darius  Pumputis,  Kristina  Pumputienė,  Marytė  Baliūnaitė,  Vilma  Mečiukonienė,  Virginija 
 Pusvaškienė,  Lina  Dieninė  ir  VVG  administruojantis  biuras:  administratorė  Janina  Leišienė, 
 savanorė Živilė Žalienė. 
 Nedalyvavo:, Robertas Rabcevičius, Vytis Štelbys. 
 (Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 
 Kvorumas yra: 9 balsai. 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo. 
 2. Dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 
 3. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 
 4. Dėl naujo darbuotojo priėmimo. 
 5. Dėl Parengiamosios VPS paramos paraiškos. 
 6. Kiti einamieji klausimai. 

 1. SVARSTYTA: dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

 Posėdžio  pirmininkė  Vilma  Mečiukonienė  pasveikino  visus  susirinkusius,  patikslino,  kad 
 dalyauja 8 valdybos nariai, kvorumas yra ir pristatė posėdžio darbotvarkę. 

 Klausimų nepateikta. 
 Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja. 
 BALSAVO : už – 8, vienbalsiai  . 
 NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę  . 

 2. SVARSTYTA:  dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

 Posėdžio  pirmininkė  Vilma  Mečiukonienė  priminė,  kad  prieš  posėdį  veiklos  ataskaita  už 
 2021 metus buvo siųsta visiems valdybos nariams susipažinti el. paštu. 

 VVG pirmininkė Dalia Mikelinskienė trumpai pristatė veiklos ataskaitą už 2021 metus. 
 Klausimų nepateikta. 
 Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja. 
 BALSAVO : už – 8, vienbalsiai  . 
 NUTARTA: patvirtinti veiklos ataskaitą už 2021 m. 

 3. SVARSTYTA: dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

 Posėdžio  pirmininkė  Vilma  Mečiukonienė  priminė,  kad  finansinės  ataskaitos  už  2021  metus 
 dokumentai taip pat prieš posėdį buvo siųsti visiems valdybos nariams susipažinti el. paštu. 

 VVG  pirmininkė  Dalia  Mikelinskienė  trumpai  pristatė  finansinės  ataskaitos  už  2021  metus 
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 duomenis. 
 Klausimų nepateikta. 
 Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja. 
 BALSAVO : už – 8, vienbalsiai  . 
 NUTARTA: patvirtinti finansinę ataskaitą už 2021 m. 

 4. SVARSTYTA: d  ėl naujo darbuotojo priėmimo. 

 Posėdžio  pirmininkė  Vilma  Mečiukonienė  informavo,  jog  atsižvelgiant  į  tai,  jog  nuo  2022.05.02 
 administravimo  vadovė  (0,5  etato)  ir  viešųjų  ryšių  specialistė  (0,5  etato)  Dalia  Mikelinskienė  išeina 
 gimdymo  ir  vaiko  priežiūros  atostogų,  siūloma  šiuo  metu  administratorės  pareigose  (1  etatas)  dirbančią 
 Janinai  Leišienei  administratorės  pareigas  toliau  palikti  eit  0,5  etato  ir  priimti  vietoje  Dalios 
 Mikelinskienės,  kol  ji  grįš  iš  gimdymo  ir  vaiko  priežiūros  atostogų,  į  administravimo  vadovės  (0,5 
 etato)  pareigas.  Į  viešųjų  ryšių  specialistės  (0,5  etato)  pareigas  vietoje  Dalios  Mikelinskienės,  kol  ji  grįš 
 iš  gimdymo  ir  vaiko  priežiūros  atostogų,  priimti  šiuo  metu  VVG  savanoriaujančią  ir  Multimedijos 
 technologijas  studijuojančią  Živilę  Žalienę.  Tokiu  būdu  būtų  ir  darbo  patirties  tęstinumas,  ir  darbuotojai 
 atitiktų  Vietos  plėtros  strategijų  atrankos  taisyklių  reikalavimus,  keliamus  VVG  darbuotojams.  Živilės 
 Žalienės  gyvenimo  aprašymas  buvo  pateiktas  valdybos  nariams  susipažinti  prieš  posėdį  el.  paštu,  kartu 
 visais posėdžio dokumentais. 

 Nuo  gegužės  2  d.  Janinai  Leišienei  būtų  mokamas  atlyginimas  už  administravimo  vadovės  0,5 
 etato  (koeficientas  8,70)  ir  už  administratorės  0,5  etato  (koeficientas  8,60).  Živilei  Žalienei  būtų 
 mokamas atlyginimas už ryšių specialistės 0,5 etato (koeficientas 8,60). 

 Posėdžio  sekretorė  Dalia  Mikelinskienė  informavo,  kad  prie  posėdžio  prisijungė  dar  viena 
 valdybos narė Lina Dieninė, todėl iš viso dalyvauja 9 valdybos nariai. 

 Klausimų nepateikta. 
 Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja. 
 BALSAVO : už – 9, vienbalsiai  . 
 NUTARTA:  kol  administravimo  vadovė  (0,5  etato)  ir  viešųjų  ryšių  specialistė  (0,5  etato)  Dalia 

 Mikelinskienė  bus  gimdymo  ir  vaiko  priežiūros  atostogose,  nuo  2022  m.  gegužės  2  d.  Janinai  Leišienei 
 administratorės  pareigas  toliau  palikti  eit  0,5  etato  ir  priimti  į  administravimo  vadovės  (0,5  etato) 
 pareigas,  o  į  viešųjų  ryšių  specialistės  (0,5  etato)  pareigas  priimti  Živilę  Žalienę.  Janinai  Leišienei  būtų 
 mokamas  atlyginimas  už  administravimo  vadovės  0,5  etato  (koeficientas  8,70)  ir  už  administratorės 
 0,5  etato  (koeficientas  8,60).  Živilei  Žalienei  būtų  mokamas  atlyginimas  už  ryšių  specialistės  0,5  etato 
 (koeficientas 8,60). 

 5. SVARSTYTA:  dėl Parengiamosios VPS paramos paraiškos. 
 Posėdžio  sekretorė  Dalia  Mikelinskienė  priminė,  kad  nuo  balandžio  1  d.  iki  gegužės  31  d. 

 galioja  kvietimas  teikti  paraiškas  VPS  Parengiamajai  paramai  gauti  bei  pristatė  numatytus  kriterijus. 
 Minimalus  reikalaujamas  surinkti  balų  skaičius  50.  Molėtų  r.  VVG  surenka  mažiausiai  60  balų.  Dar 
 būtų  galima  surinkti  papildomai  25  balus,  jeigu  prisiimtume  įsipareigojimus  atitikti  kriterijų  2.1.: 
 „pareiškėjo  kolegialaus  valdymo  organe  yra  narių,  turinčių  mokslo  ar  ekspertinių  žinių  šiose  srityse: 
 žaliosios  pertvarkos,  sumanių  kaimų  ir  (ar)  miestų     arba     pareiškėjas  sudaręs  patariamąją  novatorių  darbo 
 grupę,  pasitelkdamas  mokslo  ar  ekspertinių  žaliosios  pertvarkos,  sumanių  kaimų  ir  (ar)  miestų  žinių 
 ekspertus,  arba  turi  sudarytą  bendradarbiavimo,  partnerystės  sutartį  su  mokslo  įstaigomis  (vertinama 
 pagal  konkretaus  asmens  mokslo  studijų  diplomą,  profesinę  patirtį  konkrečioje  srityje  (įvardijant), 
 mokslinius,  tiriamuosius  darbus  (pateikiant  aktualias  nuorodas,  kurias  sekant  galima  susipažinti  su  jų 
 turiniu)“.  Valdymo  organo  narių  tarpe  su  tokiomis  mokslo  ar  ekspertinėmis  žiniomis  neturime,  reikėtų 
 sudaryti  patariamąją  novatorių  darbo  grupę.  Klausimas,  ar  tokią  darbo  grupę  planuotume  sudaryti  ar 
 darbo  grupės  nesudarome  ir  nusprendžiame,  kad  Parengiamosios  paramos  paraiškoje  to 
 neįsipareigojame. 

 Posėdžio  sekretorė  Dalia  Mikelinskienė  atkreipė  dėmesį,  kad  tiesioginių  ryšių  su  tinkamais 
 kandidatais  patariamajai  novatorių  darbo  grupei  nėra,  reikėtų  ieškoti,  kas  sutiktų  savanoriškais 
 pagrindais  sudaryti  tokią  darbo  grupę.  Taip  pat,  Dalia  Mikelinskienė  pažymėjo,  kad  dabar  nesudarius 
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 patariamosios  novatorių  darbo  grupės,  t.y.,  neįsipareigojus  atitikti  Parengiamosios  paramos  taisyklių 
 2.1.  kriterijų,  vėliau,  rengiant  naują  VPS  ir  esant  poreikiui,  konsultuotis  su  ekspertais  ir  remtis  jų 
 įžvalgomis  kaip  ir  nėra  draudžiama.  Tačiau,  įsipareigojus  Parengiamosios  paramos  paraiškoje2.1. 
 kriterijaus atitiktį, vėliau atsisakyti jau nebus galima. 

 Keletas  valdybos  narių  išreiškė  nuogastavimus,  kad  dirbtinai  sukurta  mokslininkų  patariamoji 
 grupė  netaptų  labiau  kliuviniu  negu  pagalba  rengiant  naują  VPS.  Kiti  valdybos  nariai  šiam 
 nuogastavimui pritarė. 

 Posėdžio  pirmininkė  Vilma  Mečiukonienė  pasiūlė  balsuoti,  kad  Parengiamosios  paramos 
 paraiškoje neįsipareigoti atitikti 2.1. kriterijų. Visi balsuoja. 

 BALSAVO : už – 9, vienbalsiai  . 
 NUTARTA: Parengiamosios paramos paraiškoje neįsipareigoti  atitikti 2.1. kriterijų. 

 6. SVARSTYTA: kiti einamieji klausimai. 
 Posėdžio  sekretorė  Dalia  Mikelinskienė  priminė,  kad  balandžio  26  d.  numatomi  mokymai 

 potencialiems  projektų  apreiškėjams  ir  vykdytojams,  o  balandžio  28  d.  vyks  teritorinio 
 bendradarbiavimo  projekto  „Verslumo  kodas  Aukštaitijoje“  konferencija  bei  visuotinis  VVG  narių 
 ataskaitinis  susirinkimas.  Visa  detali  informacija  išsiųsta  el.  paštu.  Valdybos  nariai  patvirtina,  kad 
 informaciją  gavo.  Taip  pat,  informuojama,  kad  rengiami  suderinimui  su  NMA  16  kvietimo 
 dokumentai  pagal  priemonę  „Novatoriško  ūkio  ir  verslo  kūrimas  efektyviai  panaudojant  turizmo 
 potencialą  ir  kitus  vietos  išteklius“  (kodas  LEADER-19.2-SAVA-8-EURI),  skirtą  verslo  pradžiai  ir 
 finansuojamą  EURI  (Europos  atsigavimo  po  pandemijos  fondo)  lėšomis.  Aptarti  galimi  atrankos 
 kriterijai,  kurie  pasiteisino  paskutiniame  verslo  priemonės  14  kvietime.  Vilma  Mečiukonienė 
 pasiūlė  dar  įsigilinti  į  nukentėjusiųjų  nuo  Covid-19  kategorijų  sąrašą  ir  galbūt  įtraukti  su  tuo 
 susijusį atrankos kriterijų. Kiti valdybos nariai tam pritarė. 

 Posėdžio  sekretorė  Dalia  Mikelinskienė  priminė,  kad  pagal  visas  procedūras,  suderinus 
 kvietimo dokumentus su NMA, bus reikalingas valdybos patvirtinimas. 

 Nutarimų šiuo darbotvarkės klausimu priimta nebuvo. 

 Susirinkimo pirmininkė                       _____________                                         Vilma Mečiukonienė 

 Susirinkimo sekretorė                          _____________                                          Dalia Mikelinskienė 
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