
ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-09-08 Nr. TMVVG-2 

 

Susirinkimo pirmininkė – asociacijos vadovė Stefa Naujokienė. 

Susirinkimo sekretorė – Jurgita Geidukienė.  

Dalyvauja: Stefa Naujokienė, Valerija Sungailienė, Laima Jurytė – Zakarauskienė, Nijolė 

Tamulionienė, Kazys Lečkauskas. 

Nedalyvavo: Rimantas Žebrauskas, Dainius Preimontas, Tomas Zykas, Vladas Murašovas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl asociacijos Telšių miesto vietos veiklos  grupės valdybos nario delegavimo į Telšių 

seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą; 

2. Dėl asociacijos Telšių miesto vietos veiklos  grupės jungimosi prie Miestų VVG tinklo 

(MVVGT). 

 

1. SVARSTYTA. Asociacijos Telšių miesto vietos veiklos  grupės valdybos nario delegavimas 

į Telšių seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą. 

Asociacijos vadovė S. Naujokienė susirinkusius informavo, kad šiuo metu Telšių rajono 

savivaldybėje yra įgyvendinama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“, kuriai įgyvendinti Telšių rajono savivaldybei skirta 35.616,00 Eur. 

Savivaldybei skirtos lėšos direktoriaus įsakymu paskirstytos Telšių rajono savivaldybės 

seniūnijoms, atsižvelgiant į atitinkamoje seniūnijoje gyvenančių gyventojų skaičių. Pagrindinis lėšų 

skirstytojas NVO seniūnijose bus išplėstinė seniūnaičių sueiga, į kurios sudėtį savo narius gali 

deleguoti seniūnijoje veikiančios NVO. Vadovė informavo, kad nors asociacija Telšių miesto vietos 

veiklos grupė yra nevyriausybinė organizacija, tačiau viena iš jos steigėjų yra Telšių rajono 

savivaldybė, savo nario Telšių miesto VVG į Telšių miesto seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą 

savo nario deleguoti negali. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją daugumos ir dalyvavusių išsakytą 

nuomonę, nuspręsta, kad asociacija Telšių miesto vietos veiklos grupė savo atstovo į Telšių miesto 

seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą nedeleguos.      

 

BALSAVO: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA. Nedeleguoti  asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupė savo atstovo į Telšių 

miesto seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą. 

 

2. SVARSTYTA. Asociacijos Telšių miesto vietos veiklos  grupės jungimasis prie Miestų      

VVG tinklo. 

S. Naujokienė informavo, kad šių metų birželio mėnesį įvyko miestų VVG susitikimas, kurio 

metu buvo pasiūlyta Lietuvos miestų vietos veiklos grupėms, kurios negavo finansavimo vietos 

plėtros 2016-2020 m. įgyvendinimui ir buvo įtrauktos į rezervinį strategijų sąrašą, jungtis į tinklą 

(toliau - MVVGT), kad būtų galima drąsiau ir lengviau komunikuoti su ministerijomis ir fondais dėl 

finansavimo galimybių ir kitų svarbių klausimų. Buvo pasiūlyta paruošti MVVGT įstatus, išsirinkti 



10 valdybos narių, kuriuos deleguotų kiekviena apskritis. Taip pat buvo pasiūlyta nustatyti 20,00 

Eur stojamąjį ir nario mokesčius. Nario mokestis pradedamas mokėti nuo „sekančių metų po 

įstojimo“. S. Naujokienė pasiūlė į MVVGT jungtis ir Asociacijai Telšių miesto vietos veiklos 

grupei. 

    

BALSAVO: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA. Asociacijai Telšių miesto vietos veiklos grupei prisijungti prie Miesto vietos veiklos 

grupių tinklo, sumokant 20,00 Eur stojamąjį ir nario mokesčius. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė Stefa Naujokienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė Jurgita Geidukienė 


