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ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2020-03-12 Nr. 2020/1 

Šiauliai 

 

Posėdis įvyko 2020-03-12 10.00 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės salėje (Vilniaus 

g. 100). 

Posėdžio pirmininkas: Eugenijus Lukas  

Posėdžio sekretorė: Diana Armalienė 

Valdybos posėdyje dalyvavo: Asta Lesauskienė, Eugenijus Lukas, Diana Armalienė, 

Jolita Alsienė, Rugilė Strikoriūtė (sąrašas pridedamas, 1 lapas).  

Posėdyje dalyvavo 2 valdybos nariai, turintys po vieną balsą. Tai sudaro 6,67 proc. 

turimą visų valdybos narių balsų skaičiaus.  

 

Posėdžio pirmininkas Eugenijus Lukas pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai 

darbotvarkei pritarė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

2. 2019 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos 

tvirtinimas. 

3.  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo, lėšų perskirstymo (projekto) 

tvirtinimas. 

4. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Projekto finansininkė Jolita Alsienė pristatė 2019 metų asociacijos finansinę veiklos 

ataskaitą (1. Aiškinamąjį raštą, 2.Finansinės būklės ataskaitą; 3. Veiklos rezultatų ataskaitas). 

Atkreipė dėmesį, kad lėšos naudojamos tikslingai pagal planą. Taip pat atkreipė dėmesį, kad 

Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai 2017-12-18 VVG yra paskolinę lėšas komunalinėms 

išlaidoms padengti. Jos dar yra negrąžintos. Eugenijus Lukas pasiūlė šį klausimą apsvarstyti 

asociacijos narių susirinkime. 

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo. 

 

NUTARTA: Tvirtinti 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitą. 

BALSUOTA: Už – 2  balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų. 

 

2. SVARSTYTA: 2019 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo 

ataskaitos tvirtinimas. 

 Projekto vadovė Diana Armalienė pristatė 2019 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 

metinę įgyvendinimo ataskaitą. Pateikė informaciją apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą nuo 

Strategijos įgyvendinimo pradžios iki 2019 m. gruodžio 31 d.: naujai pasirašytas sutartis per 

ataskaitinį laikotarpį, veiksmams numatytų lėšų įsisavinimą, sutaupymą. Atkreipė dėmesį, kad 

prisidėjimo lėšos yra didesnės nei Strategijoj numatytos nuosavo įnašo lėšos. Taip pat 

informavimo, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. VVG į vietos plėtros projektų sąrašus turėjo būti 

įtraukusi 100 proc. vietos plėtros projektų. Projektų teikimas užtruko (vėluoja) dėl visų, nuo 

VVG nepriklausiusių aplinkybių, stabdymo procedūrų (Strategijos, Aprašų ir t.t.). Papildomas 

kvietimas (1.3. veiksmui) turėjo būti skelbiamas 2019 m., prieš tai įvykdžius Strategijos keitimą. 

Strategijos keitimas nebuvo atliktas, kadangi vėlavo projektų vertinimas ir sutarčių pasirašymas. 

Tai turėjo įtakos ir rezultatų pasiekimui.  
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Apie susidariusią situaciją (plano neįgyvendinimo) informuota VRM: 

2.1.1. veiksmas. Pateiktos 2 paraiškos. Viena sutartis pasirašyta 2019-10-03, antra bus 

pasirašyta 2020-02-17. 

2.2.2 veiksmas. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektas „BIT-

bendradarbystė, inžinerija, technologijos – skatinant verslumą“ bus perteiktas po Aprašo 

pakeitimo. Šiuo metu ESFA liko nebaigta vertinti 1 paraiška (laukiamas Aprašo keitimas). 

1.3.1. veiksmas. Paraiška buvo atsiimta iš VVG administracinio vertinimo metu 

(priežastys žinomos). 2020 m. II ketv. bus skelbiamas papildomas kvietimas (buvo planuota 

2019 m.) po Strategijos pakeitimo. 

Projekto vadovė pateikė geruosius projektų įgyvendinimo pavyzdžius, pasiektus rezultatus. 

Atkreipė dėmesį į vėluojančius rodiklius, ypatingai pabėgėlių ir kitataučių. Valdybos pirmininkė 

Asta Lesauskienė pasidomėjo, kokios yra priežastys ir, kas yra daroma. Projekto vadovė 

paaiškino, kad Šiaulių m. pabėgėlių nėra, o kitataučiai labai neaktyvūs, jiems keliami specialūs 

reikalavimai. Tačiau aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų 

organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt. 

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo. 

 

NUTARTA: Tvirtinti 2019 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos metinę 

įgyvendinimo ataskaitą. 

BALSUOTA: Už –  2  balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų. 

 

4. SVARSTYTA: Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo, lėšų perskirstymo 

(projekto) tvirtinimas. 

Projekto vadovė Diana Armalienė pateikė Strategijos keitimo projektą: Europos 

sąjungos, Valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir nuosavų lėšų perskirstymą skelbiant 

papildom kvietimą projektinių pasiūlymų atrankai ir Strategijos įgyvendinimo administravimui. 

Atkreipė dėmesį, kad Strategijos įgyvendinimo administravimui reikalingos papildomos išlaidos, 

kadangi reikia paruošti dokumentus papildomam kvietimui, vykdyti mokymus, konsultacijas, 

vertinimą. Taip pat paaiškino, kokia yra Strategijos keitimo procedūra. Valdybos pirmininkė 

Asta Lesauskienė pasisiūlė kuo greičiau išsiaiškinti, kokios yra procedūros dėl perskirstytų 

savivaldybės lėšų tvirtinimo. Projekto vadovė atkreipė dėmesį, kad nuo savivaldybės sprendimo 

priklausys tolimesnis Strategijos keitimo variantas ir teikimo VRM terminas. 

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo. 

 

NUTARTA: Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo, lėšų perskirstymo 

(projekto) tvirtinimas. 

 

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                      Eugenijus Lukas 

 

 

Sekretorė                                                                                                    Diana Armalienė 

 

 


