
 1 

ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 

ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2021-03-24 Nr. 2021/1 

Šiauliai 

 

Asociacijos narių susirinkimas įvyko 2021-03-14 13.00 val. nuotoliniu būdu. 

 Įrašas: 

https://drive.google.com/file/d/14kxNUdwdDF9cw0cSSH5YYPKDbRd89dUm/view?usp=shari

ng 

Posėdžio pirmininkas: Alfredas Jonuška  

Posėdžio sekretorė: Rugilė Strikoriūtė 

Asociacijos narių susirinkime dalyvavo: asociacijos nariai - Alfredas Jonuška, Asta 

Lesauskienė, Aistė Žalevičienė, Vytautas Kabaila, Mindaugas Valantinas. Šiaulių VVG 

darbuotojai - Diana Armalienė, Jolita Alsienė, Rugilė Strikoriūtė (sąrašas pridedamas, 1 lapas).  

 

Asociacijos narių susirinkime dalyvavo 5 asociacijos nariai, turintys po 1 balsą. Tai  

sudaro 83,33 proc. visų (iš 6) turimų Asociacijos narių balsų skaičiaus.  

 

Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė patikslino posėdžio darbotvarkę. 

Asociacijos nariai darbotvarkei pritarė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2020 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir Šiaulių m. VVG 

veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

2. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir Šiaulių m. 

VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

 

Projekto vadovė Diana Armalienė atkreipė dėmesį, kad susipažinimui į el.p. buvo išsiųsta 

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. (toliau – Ataskaita) 

bei Šiaulių m. VVG veiklos ataskaita. Pristatydama asociacijos valdybos patvirtintą Ataskaitą 

pasidalino gerąja patirtimi ir iškilusiais iššūkiais (1. 2019 gruodžio – 2020 m. gegužės mėn. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 

,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį 

keitimą. 2. 2020 m. kovo 16 d. dėl COVID-19 Lietuvoje paskelbiamas karantinas. 3. Strategijos 

keitimas Aprašo keitimo laikotarpiu. 4. Rezervinio sąrašo sudarymas ir pateikimas Vidaus 

reikalų ministerijai 2020-04-30 iki 2020-06-01. 5. Papildomo kvietimo atrankai paskelbimas (po 

Strategijos pakeitimo) 2020-07-14 iki 2020-08-14. Paraiškų pateikimo ESFA terminas 2020-09-

01. Pasidžiaugė, kad visi iššūkiai įveikti ir panaudotos visos Strategijoje numatytos lėšos. Vidaus 

reikalų ministerijos duomenimis, Šiaulių VVG patenka tarp 3 Lietuvos miestų VVG (viso 39), 

kuri įsisavino 100 proc. lėšų. Atkreipė dėmesį, kad dėl COVID-19 paskelbto karantino Lietuvoje 

BIVP projektų veikos rodiklių pasiekimas vėluoja, tačiau situacija nėra labai bloga. Sudėtingesnė 

situacija dėl pabėgelių ir kitataučių įtraukimu į projekto veiklas, kadangi Šiaulių m. pabėgėlių 

nėra, kitataučiai labai neaktyvūs, jiems keliami specialūs reikalavimai. Pareiškėjai aktyviai 

bendradarbiaujama su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Šiaulių skyriumi, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), 

užimtumo tarnyba ir kt. 
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Projekto finansininkė Jolita Alsienė pristatė asociacijos valdybos patvirtintą 2020 metų 

asociacijos finansinę veiklos ataskaitą (1. Aiškinamąjį raštą, 2.Finansinės būklės ataskaitą; 3. 

Veiklos rezultatų ataskaitas). Atkreipė dėmesį, kad lėšos naudojamos tikslingai pagal planą, 

įsisavinta 68,28 proc. Strategijos administravimui skirtų paramos lėšų. 

VVG pirmininkas Alfreda Jonuška atkreipė dėmesį į Jolitos Alsienės pastebėjimą dėl 

padidėjusių komunalinių išlaidų, tačiau sprendimo būdus pasiūlė atidėti. Taip pat kreipdamasis į 

narius pažymėjo, kad reikia keisti VVG įstatus, ieškoti finansavimo.  

Asociacijos narys, JUSPO atstovas Mindaugas Valantinas pasisiūlė pagelbėti keičiant 

įstatus bei pateikė pastebėjimus dėl Šiaulių m. VVG interneto svetainės.   

Asociacijos nariai daugiau klausimų neturėjo. Sprendimą patvirtinti pasiūlė bendru 

sutarimu. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu tvirtinti 2020 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo ir Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitą.  

 

BALSUOTA: Už – 5  balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų. 

 

 

2. SVARSTYTA: Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo dėl rezerviniame sąraše 

esančio projekto finansavimui tvirtinimas. 

Projekto vadovė Diana Armalienė informavo, kad šiuo metu rengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašo keitimas, kuriuo didinama virškontraktavimo suma. Šiomis lėšomis 

bus finansuojami 10-ies VVG rezerviniai sąrašai, tarp jų Šiaulių m. VVG. Atkreipė dėmesį, kad 

paramos lėšos sudarys 100 proc. ir, kad Strategijos keitimo procedūrai bus skirta labai mažai 

laiko (2 sav.).  

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška pasiūlė šį klausimą atidėti, kai bus patvirtintas 

Aprašas ir kiti dokumentai. 

Asociacijos nariai daugiau klausimų neturėjo. Sprendimą patvirtinti pasiūlė bendru 

sutarimu. 

 

NUTARTA: Atidėti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo dėl rezerviniame 

sąraše esančio projekto finansavimui tvirtinimą. 

 

BALSUOTA: Už – 5 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                      Alfredas Jonuška 

 

 

Sekretorė                                                                                                        Rugilė Strikoriūtė 


