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Kupiškis 

 

Susirinkimo pirmininkas – Vidmantas  Paliulis 

Susirinkimo sekretorė – Neringa Čemerienė 

 

Posėdyje dalyvauja 7 nariai, kvorumas yra. Sąrašas pridedamas ir yra neatskiriama šio protokolo dalis. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl pateiktų projektų pagal I  prioritetą ,, Kaimo gyvenviečių viešosios infrastuktūros plėtra  ir 

konkurencingumo stiprinimas“ finansavimo. 

2. Dėl potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG  teritorijoje, aktyvumo skatinimo (4 kryptis). 

3. Dėl   vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymo ir konsultavimo (3 kryptis) mokymų. 

4. Dėl  potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumo skatinimo (4 kryptis), 

informacinio renginio.  

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pateiktų projektų pagal  I  prioritetą ,, Kaimo gyvenviečių viešosios 

infrastuktūros plėtra  ir konkurencingumo stiprinimas“ finansavimo.  N. Čemerienė pranešė, kad jau 

pasibaigė paraiškų rinkimas pagal I Strategijos prioritetą ,, Kaimo gyvenviečių viešosios infrastuktūros plėtra  ir 

konkurencingumo stiprinimas“.  Buvo pasiūlyta finansuoti visas pateiktas paraiškas, atkeliant trūkstamas lėšas 

iš 2014 m. kvietimo. Sumą tikslinti atlikus projektų  paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą. Kadangi buvo 

planuojama finansuoti visas pateiktas vietos paraiškas,  naudos ir kokybės vertinimo buvo  atsisakyta. 

     NUSPRĘSTA (už – 7 balsai): finansuoti visas pateiktas ir teigiamai įvertintas paraiškas, atkeliant 

trūkstams lėšas iš 2014 m. ir sumą tikslinti atlikus projektų vertinimą.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumo 

skatinimo (4 kryptis).  N. Čemerienė pranešė, kad potencialiems vietos pareiškėjams, jų gebėjimams stiprinti 

organizuojami tarptautiniai mokymai tema ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo geroji patirtis ir pamokos, 

kuriant naujas darbo vietas, diegiant naujoves ir pažangias technologijas, įgyvendinant aplinkosaugines 

priemones kaimo vietovėse“. Dalyvių skaičius 12 .  Taip pat bus aplankomi LEADER priemonės lėšomis 

įgyvendinti vietos projektai. Mokymai vyks  Belgijoje - Oladijoje gegužės 2 - 6 d. 

        NUSPRĘSTA (už -7 balsai): pareiškėjų kriterijai: 

1. Pirmumas pareiškėjams, kurie dalyvavo I kvietime. 

2. Pati bendruomenė deleguoja atstovą, vyksiantį į mokymus. 



3. Deleguotas atstovas turi vykti pirmą kartą. 

4. Atsisakius pareiškėjui vykti, siūloma kitiems. 

5. Savivaldybei kaip projektų partneriui deleguoti tris vietas. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl   vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymo ir konsultavimo (3 

kryptis) mokymų. N. Čemerienė pranešė, kad  pagal pateiktą mokymų paraišką yra galimi  mokymai  kitos 

VVG teritorijoje. Gegužės 26 - 27 d. numatyti mokymai Zarasų VVG teritorijoje. Mokymų tema ,,Asmenybės 

psichologija“. Dalyvių skaičius 10 narių. 

        NUSPRĘSTA (už – 7 balsai): pritarti mokymams ir pranešti VVG nariams. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl  potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumo 

skatinimo (4 kryptis), informacinio renginio. N. Čemerienė pasiūlė organizuoti informacinį renginį naujai 

išrinktai savivaldybės tarybai, bendruomenių atstovams ir kitoms NVO ir pristatyti savo veiklą bei 

įgyvendinamus projektus.  

NUSPRĘSTA (už – 7 balsai): organizuoti informacinį renginį balandžio 26 d. 10 val. Kultūros namų 

vitražų salėje. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 1.  Dėl VVG valdybos sudėties. Buvo pranešta, kad savivaldybės taryba 

delegavo naujus atstovus į VVG valdybą. 

     NUSPRĘSTA (už - 7 balsai): sušaukti neeilinį visuotinį VVG narių susirinkimą, kuriame būtų 

tvirtinama nauja VVG valdybos sudėtis. Apie pasikeitusią valdybos sudėtį informuoti Nacionalinę 

mokėjimo agentūrą.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                    Vidmantas Paliulis 

Susirinkimo sekretorė                                                                                                       Neringa Čemerienė 


