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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.
2. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.
3. Informacija apie gautas ir užregistruotas Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškas.
1. SVARSTYTA: Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2018 m.
patvirtinimo.
Pranešėja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė pristatė
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2018 m. Grupės vadovė paaiškino, kad VPS
įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita pateikiama VVG valdybai tvirtinti ir bus pristatoma
VVG visuotiniame narių susirinkime.
Pristatydama ataskaitą Regina Gaubienė informavo, kad valdymo ir stebėsenos grupė 2018 m.
vykdė reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą, lygino atliktus VPS įgyvendinimo veiksmus
su VPS įgyvendinimo veiksmų planu, vertino esamą situacija ir VPS įgyvendinimo pažangą, du kartus
VPS įgyvendinimą ir su juos susijusias problemas svarstė VVG valdybos posėdyje. Regina Gaubienė
pristatė, kokie su VPS administravimu susiję veiksmai buvo atlikti 2018 m. ir informavo, kad 2018 m.
keitėsi VVG darbuotojų skaičius, metų pradžioje biure dirbo 4 darbuotojai, nuo birželio mėn. biure
dirbo 3 darbuotojai. Jie tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas, nuolat informavo ir konsultavo VVG
teritorijos gyventojus, vietos projektų paraiškų rengėjus, sistemingai informavo VVG pirmininką ir
valdybą apie VPS įgyvendinimą ir lėšų naudojimą. Grupės vadovė pristatė 2018 m. atliktus prekių ir
paslaugų pirkimus, supažindino, kad lapkričio 2 d. patvirtinta patikslinta VVG Mažos vertės pirkimų
vykdymo tvarka, patvirtintas pirkimų organizatorius. 2018 m. VVG paskirti atsakingi darbuotojai
atliko vietos projektų vertinimą pristatė, kad nuo 2018 m. vasario mėn. iki rugsėjo mėn. vietos projektų
vykdymo sutartis pasirašė Guostagalio paslaugų centras, Ūdekų kaimo bendruomenė, Stačiūnų kaimo
bendruomenė, A. Kvedaro individuali įmonė, UAB ,,Agro Lašmuo“, ūkininkas Vaidas Virkštis, buvos
skirta parama, kai Paramos sutartis nesudaroma Amatų dvarelio, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“,
Noreikonių jaunimo klubo projektams. 2018 m. balandžio mėn. buvo pateiktas Sigutėnų kaimo
bendruomenės mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti, 2018 m. birželio
mėn. buvo pateiktas ūkininko Martyno Navicko mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita, projektas
baigtas įgyvendinti.
2018 m. spalio mėn. buvo atliktas VPS keitimas. Pakoreguotas VPS priemonių ir veiklos
sričių aprašymas, papildytas priemonės ,,Kaimo gyventojams skirtų, pagrindinių vietos paslaugų ir
susijusios infrastruktūros gerinimas“ apibūdinimas, tinkamų paramos gavėjų pobūdis, tinkamumo
sąlygos, papildyta prioriteto Nr. 2 visų priemonių lyginamoji dalis, atlikti kiti keitimai. Agentūra
pritarė prašymui keisti VPS, bet buvo priimtas sprendimas netvirtinti VPS keitimo, susijusio su lėšų
perskirstymu tarp VPS prioriteto Nr. 1 pirmos ir antros priemonių. Toks sprendimas nėra palankus
VVG siekiančiai įgyvendinti daugiau verslo projektų ir taip sukurti rodikliuose numatytą darbo vietų
skaičių.
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Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d. paskelbtas kvietimas Nr. 4. Kvietimas
pratęstas iki 2019 m. sausio 18 d
Nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki gruodžio mėn. buvo pateikti Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“,
Amatų dvarelio, Ūdekų kaimo bendruomenės, Stačiūnų kaimo bendruomenės ir Noreikonių jaunimo
klubo mokėjimo prašymai ir veiklos ataskaitos, projektai baigti įgyvendinti.
Pristatydama VVG narių ir valdybos vaidmenį įgyvendinant VPS, Regina Gaubienė kalbėjo,
kad 2018 m. buvo suorganizuotas du visuotiniai narių susirinkimai ir aštuoni valdybos posėdžiai, kurių
metu buvo tvirtinama veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, tvirtinami kvietimo teikti vietos
projektus Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai bei svarstomi kiti klausimai susiję su VPS
įgyvendinimu. Pranešėja supažindino su vykusiais VVG teritorijos gyventojų informavimo ir
aktyvinimo renginiais bei VPS įgyvendinimo viešinimo priemonėmis, pristatė, kad VVG darbuotojai
bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, dalyvavo mokymuose,
seminaruose ir kituose renginiuose.
Grupės vadovė Regina Gaubienė valdybos nariams dar kartą pristatė problemas kilusias
įgyvendinant VPS ir išsakė nuomonę, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė VPS
įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą įvertino palankiai.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti VPS įgyvendinimo valdymo ir
stebėsenos ataskaitą už 2018 m.
NUTARTA: patvirtinti VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2018 m.
Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0.
2. SVARSTYTA: Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.
Direktorė Marija Žiubrienė informavo, kad metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje yra
užpildyti duomenys, apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d., patvirtinta ataskaita bus teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos.
Marija Žiubrienė pristatė, kokia vietos projektų įgyvendinimo pažanga pasiekta ataskaitiniais
metais, supažindino su gautais, įvertintais, patvirtintais vietos projektais, paaiškino, kiek sutarčių
pasirašyta, kiek vietos projektų baigti įgyvendinti ir kiek dar yra vykdomi. Direktorė detaliai
supažindino kokioms VPS priemonėms buvo skelbtas kvietimas, kiek projektų pagal kiekvieną
priemonę yra gauta, įvertinta, patvirtinta, kiek pagal priemones pasirašyta vykdymo sutarčių ir kiek
projektų baigti įgyvendinti. Kaip gerasis vietos projektų įgyvendinimo pavyzdys pristatytas
įgyvendintas Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas. Paslaugų centras teikia ūkines,
aplinkos tvarkymo ir frezavimo, maitinimo, lankomosios priežiūros bei mobilios pirties paslaugas,
gautas pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti. Įgyvendinant projektą išlaikyta 0,25
ir sukurtos 2,5 naujos darbo vietos. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad nors projektas sėkmingai
įgyvendintas, tačiau socialiniam verslui keliami taisyklių reikalavimai, nedidelis rajono kaimo
vietovėse galimų paslaugų vartotojų skaičius, netinkamos PVM išlaidos, privalomas įsigyto turto
draudimas ir kitos nekompensuojamos išlaidos, stabdo pagal VPS numatytų, socialinį verslą kuriančių,
naujų paslaugų centrų steigimą. Pakeitus VPS sudarytos sąlygos ir bendruomenėms kurti verslus
kaimo vietovėse, yra bendruomeninio verslo užuomazgų, bet dėl tų pačių priežasčių nė viena
bendruomenė kol kas nesiryžo kaimo vietovėse steigti verslų ir išlaikyti darbo vietas.
Valdybos narys Zenonas Pekelis paklausė, kodėl vis tik nebuvo skelbtas kvietimas verslo
projektams, kurie galėtų kurti darbo vietas, įgyvendinti.
Marija Žiubrienė atsakė, kad apie šią problemą buvo kalbama keičiant VPS, apie tai kalbėjo ir
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė, pagrindinė priežastis ta,
kad VPS verslo priemonei nepakanka lėšų kvietimui skelbti, bet Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos neleido perkelti lėšų tarp strategijos pirmo prioriteto priemonių.
Pirmininkas Arturas Stankevičius papildė, kad dauguma VVG dabar yra paskelbę kvietimus
socialiniam ir bendruomeniniam verslui įgyvendinti, gali būti, kad ir kiti vietos projektų vykdytojai
susidurs su tokiomis pat problemomis apie kurias jau dabar kalba mūsų VVG, gal tada bus ir VVG
nuomonė išgirsta, bet šiuo metu dėl perdėtų taisyklių reikalavimų ir dėl tokio agentūros sprendimo,
2018 m. nebuvo gauta nei vienos paraiškos socialinio, bendruomeninio ar verslo projektams,
kuriantiems darbo vietas, įgyvendinti, nors poreikis teikti paraiškas verslo projektams, tikrai yra.
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Marija Žiubrienė detaliai pristatė Amatų dvarelio įgyvendintą mokymų projektą, projekto
įgyvendinimo metu organizuotus mokymus, supažindino su lektoriais, kalbėjo apie pasiektus VPS
rodiklius.
Marija Žiubrienė supažindino su veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimu ir VPS įgyvendinimo viešinimu. Direktorė pateikė informaciją apie 2018 m. surengtus
VVG visuotinius narių susirinkimus, valdybos posėdžius, apie juose svarstytus klausimus ir
dalyvavusius asmenis, apie VVG narių kaitą, paaiškino, kad 2018 m. metų pradžioje VVG dirbo keturi
darbuotojai pilnu etatu, kadangi administratoriaus pareigybei tinkamo specialisto nerasta, VVG liko ir
dabar dirba trys darbuotojai pilnu etatu.
Direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo ataskaitoje yra užpildyta
informacija apie LEADER metodo, horizontaliųjų principų bei prioritetų įgyvendinimą, apie sėkminga
trijų skirtingų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios partnerystę ir aktyvų
dalyvavimą įgyvendinant strategiją.
Marija Žiubrienė pristatė, kokie VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo
veiksmai buvo atlikti 2018 m.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už
2018 m.
NUTARTA: patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2018 m.
Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0.
3. Informacija apie gautas ir užregistruotas Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškas.
Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal kvietimą Nr. 4 gautos ir užregistruotos 5
vietos projektų paraiškos. Pagal pirmo prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę
„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ nei
socialinio nei bendruomeninio verslo paraiškų negauta. Kovo mėnesį planuojamame visuotiniame
VVG narių susirinkime bus keičiama VPS, nes naujoje VPS atrankos taisyklių redakcijoje numatytas
didžiausios paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamosios dalies pakeitimas iki 95 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse,
arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio. Taip pat
numatoma papildyti priemonės apibūdinimą ir atlikusi šiuos pakeitimus VVG pagal šią priemonę tikisi
sulaukti vietos projektų paraiškų. Pagal strategijos antro prioriteto „Verslios ir solidarios
bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“
gauti du vietos projektai – Jovarų kaimo bendruomenės projektas ,,Junkimės į sportuojančių
bendruomenių tinklą“ ir Degėsių kaimo bendruomenės projektas ,,Kuriame patrauklų kaimą“. Pagal
strategijos antro prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir
istorijos paveldą“, gautas vienas vietos projektas – Pakruojo kaimo bendruomenės projektas ,,Maisto
gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“. Pagal strategijos antro prioriteto priemonę „Jaunimo
įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ gauti du vietos
projektai – Klovainių jaunimo klubo projektas ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“ ir
Pamūšio kaimo bendruomenės projektas ,,Auginame bendruomenišką jaunąją kartą“.
Marija Žiubrienė trumpai paaiškino, kad šiuo metu VVG darbuotojai atlieka vietos projektų
vertinimą, vadovaudamiesi nauja vietos projektų vertinimo tvarka.
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