
ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016-02-12 Nr. TMVVG-1 

 

Susirinkimo pirmininkė – asociacijos vadovė Stefa Naujokienė. 

Susirinkimo sekretorė - Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyr. specialistė, projekto „Vietos plėtros strategijos parengimas“ koordinatorė 

Jurgita Geidukienė.  

Dalyvauja: Tomas Zykas, Vladas Murašovas, Dainius Preimontas, Stefa Naujokienė, Nijolė 

Tamulionienė, Valerina Sungailienė, Rimantas Žebrauskas, Laima Jurytė – Zakarauskienė, Laima 

Simanauskienė.  

Nedalyvavo: Kazys Lečkauskas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Valdybos pirmininko rinkimo; 

2. Dėl apmokėjimo konsultantams už Telšių miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 

parengimą pagal 2015-12-10 sutartį Nr. S-001; 

3. Dėl VVG finansinio prisidėjimo prie projekto „Vietos plėtros strategijos parengimas“; 

4. Dėl priedų prie atlyginimo išmokėjimo projektą „Vietos plėtros strategijos parengimas“ 

administruojančiai darbo grupei; 

5. Dėl administravimo išlaidų planavimo įgyvendinant Telšių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros 

strategiją; 

6. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kelmės miesto VVG pasirašymo.  

 

1. SVARSTYTA. Valdybos pirmininko rinkimas. 

Kęstučiui Gusarovui  atsistatydinus iš Valdybos pirmininko pareigų, reikalinga išsirinkti naują 

valdybos pirmininką. Siūlomos kelios kandidatūros. Dainius Preimontas pasiūlė Valeriją 

Sungailienę. Stefa Naujokienė pasiūlė Rimantą Žebrauską, Laima Jurytė – Zakarauskienė iškėlė 

savo kandidatūrą pati,  Tomas Zykas pasiūlė Vladą Murašovą. 

Rimantui Žebrauskui atsiėmus savo kandidatūrą liko 3 kandidatai. 

Kiekvienam kandidatui prisistačius, balsavimo metu balsai pasiskirstė sekančiai: 

BALSAVO: Valerija Sungailienė: už – 0, prieš – 1, susilaikė – 7. 

               Laima Jurytė – Zakarauskienė: už – 2, prieš – 0, susilaikė - 6 

Vladas Murašovas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 1.   

NUTARTA. Balsų dauguma asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės Valdybos pirmininku 

paskirti Vladą Murašovą.  

 

2. SVARSTYTA. Apmokėjimas konsultantams už Telšių miesto 2016-2022 metų vietos 

plėtros strategijos parengimą pagal 2015-12-10 sutartį Nr. S-001. 

 

Asociacijos vadovė S. Naujokienė informavo, kad Telšių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros 

strategiją pagal 2015-12-10 sutartį Nr. S-001 rengė VšĮ „Investicinių projektų grupė“. Pasak jos 

strategija buvo parengta kokybiškai, laiku ir įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai. 

 

Projekto koordinatorė Jurgita Geidukienė informavo, kad Telšių miesto 2016-2022 m. vietos 

plėtros strategija buvo rengiama įgyvendinant projektą „Vietos plėtros strategijos parengimas“ 



pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų 

rengimas“. Projekto vertė 4.317,91 Eur, iš jų ES ir LR valstybės biudžeto lėšos – 3.994,06 Eur, 

VVG prisidėjimas - 323,85 Eur. 

 

J. Geidukienė sakė, kad 2015 m. gruodžio mėn. įvyko mažos vertės pirkimas apklausos būdu 

vietos plėtros strategijos parengimo paslaugai įsigyti. Buvo sudaryta jau aukščiau minėta sutartis su 

VšĮ „Investicinių projektų grupė“, kurios vertė 3.900,00 Eur. Tai buvo mažiausia kaina iš 3 

pasiūlytų. Kadangi strategiją reikėjo parengti per nepilnus 2 mėnesius (išanalizuoti ir apibendrinti 

labai daug informacijos) taip pat pravesti 2 projekto rengimą reprezentuojančius renginius, paslauga 

buvo nupirkta didesne kaina negu buvo numatyta paraiškoje. Paraiškoje strategijos rengimui buvo 

numatyta 3.546,00 Eur, iš kurių 3.280,04 Eur  - ES lėšos ir 265,96 Eur VVG prisidėjimas. Kadangi 

iš 3.900,00 Eur ES kompensuos tik 3.280,04 Eur, šioms išlaidoms padengti dar trūks 354,00 Eur. Iš 

viso VVG lėšų poreikis apmokėti konsultantams už strategijos parengimą sudaro 619,96 Eur. 

Įgyvendinant projektą taip pat buvo įdarbinti 2 asmenys: projekto koordinatorius (rinko ir teikė 

konsultantams reikalingus duomenis, organizavo 2 viešus renginius, viešino projektą, atliko viešąjį 

pirkimą ir t.t.) bei projekto finansininkas, kuris tvarkė projekto buhalterinę apskaitą. Paraiškoje 

projekto darbo grupei buvo numatyta 771,91 Eur, iš kurių 714,02 Eur ES lėšos ir 57,89 Eur – VVG 

lėšos.  

Iš viso Telšių miesto VVG lėšų poreikis prisidėjimui prie Telšių miesto 2016-2022 m. vietos 

plėtros strategijos parengimo sudaro 677,85 Eur. 

2015-12-14 Europos socialinio fondo agentūrai buvo pateiktas avanso mokėjimo prašymas, 

kuris 2015-12-18 buvo patvirtintas. Avansas turėjo būti skirtas projekto darbo grupės atlyginimams 

išmokėti. Nežiūrint į tai, dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių LR vidaus reikalų ministerijoje, 

susijusių su įgyvendinamo projekto priemonės, pagal kurią jis buvo įgyvendinamas, kodo keitimo 

procedūromis, avansas iki šios dienos nėra išmokėtas ir jo išmokėjimo termino niekas negali 

patvirtinti. 

Galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2016-03-13. Mokėjimo prašymas paprastai 

vertinamas apie 30 dienų, tačiau tikimybė, kad mokėjimo prašymas bus įvertintas laiku yra labai 

maža. Susidarius tokiai situacijai, šiai dienai jau yra susidarę VVG įsiskolinimai projektą 

administravusiai darbo grupei už atliktą darbą. Įvertinus didelį darbą, atliktą konsultantų rengiant 

strategiją, ir suprantant, kad atlygį už darbą kiekvienas nori gauti laiku bei nuogąstaujant, kad 

pinigai už pateiktą mokėjimo prašymą gali būti išmokėti dar labai negreitai, reikalinga rasti lėšų 

sumokėti konsultantams už parengtą strategiją bei išmokėti darbo užmokestį projekto darbo grupei. 

J. Geidukienė informavo, kad 2016-01-28 tarybos sprendimu Nr. T1-20 „Dėl Telšių rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. patvirtinimo“ patvirtinto Telšių rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. 6 programos „Kultūros ir sporto politikos 

įgyvendinimo programa“ 01 tikslo „Skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti rajono kultūriniame ir 

kūno kultūros bei sporto gyvenime“ 05 uždavinio „Skatinti vietines iniciatyvas ir visuomenines 

asociacijas dalyvauti projektinėje veikloje“ 02 priemonėje „Telšių rajono vietos veiklos grupės ir 

Telšių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategijų įgyvendinimas“ yra 

numatyta lėšų ir Telšių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategijos 

įgyvendinimui, todėl galima kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją su prašymu skirti 

lėšų aukščiau minėtiems įsiskolinimams padengti, kurie Telšių rajono savivaldybės administracijai 

būtų grąžinti Telšių miesto vietos veiklos grupei gavus finansavimą ir ES struktūrinių fondų. Iš viso 

šiuo metu visiems įsiskolinimams padengti būtų reikalinga suma – 4.671,91 Eur. Gavus 

finansavimą Telšių miesto VVG grąžintų Telšių rajono savivaldybės administracijai 3.994,06 Eur.     



  Planuojama lėšas grąžinti per 2016 m. II ketvirtį.   

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA. 

     Kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją su prašymu skirti Telšių miesto vietos 

veiklos grupei 4.671,91 Eur, iš kurių 3.994,06 Eur gavus finansavimą iš ES būtų grąžinta Telšių 

rajono savivaldybės administracijai. 
 

3. SVARSTYTA. VVG finansinis prisidėjimas prie projekto „Vietos plėtros strategijos 

parengimas“ įgyvendinimo. 

 Projekto koordinatorė J. Geidukienė informavo, kad Telšių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros 

strategija buvo rengiama įgyvendinant projektą „Vietos plėtros strategijos parengimas“ pagal 2014–

2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems 

didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. 

Projekto vertė 4.317,91 Eur, iš jų ES ir LR valstybės biudžeto lėšos – 3.994,06 Eur, VVG 

prisidėjimas - 323,85 Eur.  

 Šis klausimas buvo išanalizuotas ir aptartas svarstant 2 posėdžio klausimą. Apibendrinant J. 

Geidukienė informavo, kad finansinio prisidėjimo suma prie VVG įgyvendinamo projekto sudaro 

323,85 Eur, tačiau brangiau įsigijus Strategijos perengimo paslaugą (aprašyta prie 2 svarstomo 

klausimo), trūkstamas lėšas - 354,00 Eur VVG taip pat turi dengti iš savo lėšų, todėl Bendras VVG 

prisidėjimas sudaro 677,85 Eur. S. Naujokienė priminė, kad dėl šių išlaidų apmokėjimo reikalingą 

kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją. 

 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA. 

 Kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją dėl lėšų skyrimo Telšių miesto vietos veiklos 

grupei prisidėjimo išlaidoms prie projekto „Vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinimo 

kompensuoti. Viso 677,85  Eur. 

 

4. SVARSTYTA. Priedų prie atlyginimo išmokėjimas projektą „Vietos plėtros strategijos 

parengimas“ administruojančiai darbo grupei. 

  Klausimą pristatė projekto koordinatorė J. Geidukienė, informuodama, kad suvėlavus projekto 

„Vietos plėtros strategijos parengimas“ finansavimo sutarties (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0005) su 

Europos socialinio fondo agentūra pasirašymui, darbo sutartys su projekto koordinatoriumi ir 

finansininku buvo sudarytos vėliau negu planuota projekto paraiškoje, todėl paraiškoje numatytos 

išlaidos projekto darbo grupės atlyginimams gali likti neįsisavintos. J. Naujokienė teigė, kad 

projekto darbo grupė dirbo dideliu krūviu dar ir iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo 

(paraiškos parengimas, jos derinimas su agentūra ir koregavimas, pirkimų plano ir mokėjimo 

prašymų grafiko rengimas teikimas ir derinimas su agentūra ir kt.)  ir pasiūlė, kad siekiant, jog 

projekto finansavimo lėšos būtų efektingai įsisavintos, projekto koordinatorei ir projekto 

finansininkei išmokėti priedus, atitinkamai 97,08 Eur ir 53,09 Eur už įprasto darbo krūvio krūvio 

viršijimą iki projekto „Vietos plėtros strategijos parengimas“ finansavimo sutarties pasirašymo su 

Europos socialinio fondo agentūra, t.y. nuo 2015-06-01 iki 2015-11-18.  

 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

    

NUTARTA. 

     Išmokėti priedus projekto koordinatorei ir projekto finansininkei, atitinkamai 97,08 Eur ir 53,09 

Eur už įprasto darbo krūvio viršijimą iki projekto „Vietos plėtros strategijos parengimas“ 

finansavimo sutarties pasirašymo su Europos socialinio fondo agentūra, t.y. nuo 2015-06-01 iki 

2015-11-18. 



 

5. SVARSTYTA. Administravimo išlaidų planavimas, įgyvendinant Telšių miesto 2016-2022 

m. vietos plėtros strategiją. 

 

     J. Geidukienė informavo, kad yra gautas raštas iš LR vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos 

pateikimo apie planuojamas vietos plėtros strategijos administravimo išlaidas. Telšių miesto 2016-

2022 metų vietos plėtros strategijoje administravimui yra numatyta 97,00 tūkst. Eur vietos plėtros 

strategijos administravimui 2016 - 2022 metų periodui. Vietos plėtros strategijos administravimo 

išlaidos yra: 

1. Projektą vykdančio personalo išlaidos – projekto tiesioginės (t.y. pagal Priemonės aprašymą 

remiamas) veiklas vykdančių fizinių asmenų, su projekto vykdytoju ar partneriu susijusių darbo 

santykiais, jų esmę atitinkančiais santykiais arba dirbančiais pagal darbo paslaugų (civilines), 

įskaitant autorines sutartis darbo apmokėjimo ir su tuo susijusių darbdavio mokėjimų išlaidos. Prie 

šių išlaidų nepriskiriamos fizinių asmenų, vykdančių netiesiogines projekto veiklas (pvz., 

rengiančių projekto mokėjimo prašymus, pirkimų dokumentus, organizuojančio ir prižiūrinčio 

projekto veiklų vykdymą) darbo užmokesčio ir su tuo susijusios darbdavio išlaidos. 

2. Kitos projekto vykdymo išlaidos – visos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurios nėra 

projektą vykdančio personalo išlaidomis, t.y., projektui vykdyti reikalingų biuro baldų, įrangos, 

trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos, pagal paslaugų (civilines) sutartis juridinių asmenų 

projekto vykdytojui teikiamų paslaugų išlaidos, patalpų remonto ir eksplotavimo išlaidos, projekto 

vykdančio personalo ir projekto dalyvių kelionių, apgyvendinimo, mokymo, dalyvavimo 

renginiuose išlaidos, projekto netiesiogines (projekto administravimo) išlaidos, įskaitant projekto 

vykdytojo darbuotojų, kurie atlieka projekto administravimo funkcijas (rengia mokėjimo prašymus, 

vykdo pirkimus, organizuoja ir prižiūri projekto veiklų vykdymą) darbo apmokėjimo ir su tuo 

susijusių darbdavio mokėjimų išlaidos ir pan., projekto veiklas vykdančių savanorių tiesiogiai su 

projekto veiklų vykdymu susijusios savanoriškos veiklos išlaidos, kitos projekto veikloms įvykdyti 

ir Priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos. 

    S. Naujokienė sakė, kad gavus finansavimą Telšių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui lauks sunkus ir patirties, įgyvendinant ES projektus, reikalaujantis vietos plėtros 

strategijos administravimo darbas.  Tam ji pasiūlė samdyti mažiausiai 2 darbuotojus: projekto 

administratorių ir finansininką. Parengtoje Telšių miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 

iš visam periodui numatytų administravimo išlaidų 2016 m. skirta 7.000,00 Eur, o 2017-2022 m. po 

15.000,00 Eur. Apytiksliai paskaičiavus 1 darbuotojui neatskaičius mokesčių turėtų tekti apie 

600,00 Eur atlyginimo. S. Naujokienė pažymėjo, kad tiek būtų galima mokėti, jei nereikėtų pinigų 

kitoms projekto vykdymo išlaidoms. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad jos yra neišvengiamos 

(patalpų nuoma, jų išlaikymas, įrangos, trumpalaikio turto įsigijimo ir t.t.). L. Simanauskienė 

pastebėjo, kad asociacijos Telšių miesto VVG buveinė yra įregistruota adresu Turgaus a. 7, Telšiai, 

t,y., Telšių miesto seniūnijos pastate, ir pasiūlė dėl patalpų kreiptis į Telšių miesto seniūnijos 

seniūną, nes, jos žiniomis, Telšių seniūnijoje yra laisvų kabinetų. Taip būtų galima sutaupyti lėšų, 

skirtų patalpų nuomai ir išlaikymui. 

      Nesant galimybės tiksliai apskaičiuoti administravimo išlaidų įgyvendinant Telšių miesto 2016-

2022 m. vietos plėtros strategiją, bet esant būtinybei kuo skubiau atsakyti į ministerijos pateiktą 

užklausimą dėl administravimo lėšų paskirstymo S. Naujokienė pasiūlė visų pirma išsiaiškinti 

patalpų gavimo galimybes Telšių miesto seniūnijos pastate bei šiuo momentu administravimo 

išlaidas įvertinti tik preliminariai ir paskirstyti jas sekančiai:  

- projektą vykdančio personalo išlaidoms – 90.000,00 Eur; 

- kitoms projekto vykdymo išlaidoms – 7000,00 Eur. 

 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

    

NUTARTA. 

     Preliminariai administravimo išlaidas paskirstyti sekančiai:  



     - projektą vykdančio personalo išlaidoms – 90.000,00 Eur; 

     - kitoms projekto vykdymo išlaidoms – 7000,00 Eur. 

 

SVARSTYTA. Bendradarbiavimo sutarties su Kelmės miesto VVG pasirašymas. 

 

J. Geidukienė informavo, yra gautas Kelmės miesto VVG pasiūlymas pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią būtų sudarytos tinkamos sąlygos ir plėtojamas 

bendradarbiavimas mokymo, kvalifikacijos kėlimo, socialinės - ekonominės plėtros bei 

informacijos keitimosi srityse. Organizuojamos diskusijos ir konsultacijos dėl praktinio 

bendradarbiavimo, sudarytos ir plėtojamos tinkamos sąlygos tiesioginiams ryšiams įtvirtinti ir 

keistis patirtimi, organizuoti konsultacijas, konferencijas, seminarus, socialinius-kultūrinius 

renginius, dalyvauti rengiant mokymo programas ir organizuojant bendrus mokymus, dėti bendras 

pastangas sudarant ir plėtojant tinkamas sąlygas socialinės - ekonominės plėtros didinimui ir 

socialinės atskirties bei bedarbystės mažinimui vietos veiklos grupių teritorijose.  

J. Geidukienė pažymėjo, kad vadovaujantis 2015-12-11 LR vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 

patvirtintų  vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 15.7. punktu už 

bendradarbiavimą su  kitomis VVG vertinant parengtą strategiją būtų skiriami 5 balai, todėl toks 

bendradarbiavimas yra visapusiškai naudingas. S. Naujokienė pasiūlė minėtą sutartį pasirašyti. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su asociacija Kelmės miesto vietos veiklos grupė. 

 

 

  

   

 

Susirinkimo pirmininkė Stefa Naujokienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė Jurgita Geidukienė 


