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Posėdis įvyko: 2019-04-04, 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Romalda Šiurnienė 

Posėdžio sekretorius –  Edita Šiaulianskienė 

Dalyvauja VVG valdybos nariai: Arūnas Čižauskas, Arūnas Mickaitis, Audronė 

Motiejūnienė, Gintaras Pilypas, Justinas Pranys, Tomas Radvilavičius, Artūras Radžiūnas, Romalda 

Šiurnienė, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė.  

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis, VVG darbuotojai: projekto vadovė Andželika 

Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. 

Nedalyvavo VVG valdybos nariai: Ingrida Gladkienė, Simona Kaštelianovienė, Vitas 

Pranas Tutkus. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 laiko pratęsimo. 

2. Einamieji klausimai. 

 

Romalda Šiurnienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininkė būtų 

Romalda Šiurnienė, o sekretorė Edita Šiaulianskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

Romalda Šiurnienė valdybos narius supažindina su valdybos darbotvarkę ir paklausė narių 

ar visi sutinka su susirinkimo darbotvarke. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. „Už“ – 9, 

vienbalsiai. 

Posėdžio pirmininkė prašo valdybos narių informuoti, ar jiems nekyla interesų konfliktas 

svarstant kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9. Valdybos nariams interesų konfliktas nekyla ir 

nusišalinančių valdybos narių nėra. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9 laiko pratęsimo. 

 

Kalbėjo: Projekto administratorė Edita Šiaulianskienė valdybos narius informavo, kad 

bendraujant su potencialiais pareiškėjais paaiškėjo, jog dėl įvairių aplinkybių, kurios priklauso nuo 

trečiųjų šalių pareiškėjai nespės parengti ir pateikti kokybiškų vietos projektų paraiškų. Todėl 

vertinant esamą situaciją, būtų tikslingą pratęsti kvietimo Nr. 9 terminą. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis „Vietos 

projektų įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklėmis, 

kvietimas teikti vietos projektus turi galioti ne ilgiau nei du mėnesius. Kvietimas Nr. 9 paskelbtas 

2019 m. kovo 8 d. ir jis galėtu būti pratęstas iki 2019 m. gegužės 8 d. R. Šiurnienė pasiūlė kvietimą 

pratęsti iki 2019 m. balandžio 30 d. 

 Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 pratęsimo. 

 

BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 



NUTARTA: Pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 pratęsimui iki 2019 m. 

balandžio 30 d. 17.00 val. 

 

2. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.  

 

Kalbėjo: Pirmininkas Romas Kalvaitis trumpai pristatė valdybos nariams įgyvendinamos 

vietos plėtros strategijos aktualijas, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Taip pat pirmininkas 

informavo narius, kad LR žemės ūkio ministerija vykdo VVG apklausą dėl LEADER ateities po 

2020 m. Kur per VVG tinklą buvo paprašytą išdiskutuoti regionuose ir pateikti VVG valdybai 

pasiūlymus dėl VVG teritorijų stambinimo; Daugiafondžio Leaderio; Strategijų krypties (darbo 

vietos, infrastruktūra, bioekonomika, Išmaniųjų kaimų strategija (Smart villages), 

bendradarbiavimas, paramos intensyvumas, pan.); Pinigų krepšelio VVG (metodika); Lėšų 

procentas Leaderiui (nuo visų EŽŪFKP lėšų).  

  

NUTARTA: Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                            Romalda Šiurnienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Edita Šiaulianskienė 

 


