
 
 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2022-04-28 Nr. NS-1 

Ignalina 

 

Susirinkimas įvyko 2022-04-28. Posėdžio pradžia 14.00 val., pabaiga – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Rasa Trubilienė. 

Posėdžio sekretorė Jelena Jusis. 

Susirinkime dalyvavo 16 asmenų, atstovaujantys 18 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės 

(toliau – IRVVG) nariams (iš 32) (narių registracijos sąrašas pridedamas). Dar 5 asmenys, atstovaujantys 

5 IRVVG nariams, elektroniniu paštu atsiuntę pasirašytus balsavimo biuletenius. 

Susirinkime taip pat dalyvauja IRVVG administracijos darbuotojos Ligita Smagurauskienė, 

Giedrė Žilėnienė, Jelena Jusis. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl IRVVG 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

2. Dėl IRVVG 2021 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo. 

3. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl IRVVG 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

L. Smagurauskienė pristatė IRVVG 2021 m. veiklos ataskaitą Ataskaitinių metų gruodžio 31 

d. IRVVG vienijo 32 narius, atstovaujančius skirtingiems sektoriams, dirbo 3 darbuotojai po 0,75 etato. 

Darbuotojų etatai ataskaitiniais metais sudarė 2,25 etatai. L. Smagurauskienė pristatė 2021 m. projektus, 

kuriuos įgyvendino IRVVG ar kuriose partneriavo bei didžiausią ilgalaikį projektą “Dvisektorė Ignalinos 

rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.” (toliau – VPS). VPS įgyvendinimo 

ataskaitą kasmet tvirtina valdyba, bendroje ataskaitoje pristatoma tik svarbiausia, apibendrinta VPS 

įgyvendinimo pažangą atspindinti informacija. 2021 m. gruodžio 31 d. buvo baigti 34 projektai (70 proc. 

suplanuoto rodiklio). Iš viso paskelbti 26 kvietimai (4 iš jų – 2021 m.), gautos 87 paraiškos (14 iš jų – 

2021 metais). Baigtuose projektuose sukurta 21 darbo vieta iš 36,25 planuojamų. L. Smagurauskienė 

pristatė, kad ataskaitoje pateikiamas narių sąrašas ir paprašė narių patikrinti, ar jų duomenys narių sąraše 

yra teisingi. Ji pristatė, kad į ataskaitą yra integruotas 2022 m. veiklos planas, kaip numatyta Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatyme, bei pristatė jį. 

R. Trubilienė pakvietė susirinkusius balsuoti dėl IRVVG 2021 m. veiklos ataskaitos 

patvirtinimo ir informavo, kad visi balsavimo biuletenius atsiuntę asmenys balsavo už IRVVG 2021 m. 

veiklos ataskaitos patvirtinimą. 

Balsavo: už – 23 balsai. 

NUTARTA visais balsais: patvirtinti IRVVG 2021 m. veiklos ataskaitą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl IRVVG 2021 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo. 

 G. Žilėnienė pristatė 2021 m. finansinę atskaitomybę. Ji pristatė, kad IRVVG apskaita 

tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais bei pirmininko patvirtinta apskaitos politika. 2021 m. pabaigoje 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupėje dirbo 3 darbuotojai, kurių darbo užmokesčio išlaidos 

finansuojamos iš VPS projekto. Asociacijos pirmininkas ir kiti valdybos nariai su darbo santykiais 

susijusių išmokų per finansinius ir praėjusius finansinius metus neturėjo. G. Žilėnienė pristatė iš VPS 

projekto kompensuotas sąnaudas, informaciją apie IRVVG ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, 2021 m. gautą ir 

panaudotą finansavimą. Pateikė iš ūkinės komercinės veiklos gautas pajamas bei sąnaudas.  

 G. Žilėnienė pristatė, kad asociacijos balanse dar apskaitoma šeimos poilsio zona Varenos 

rajone, kuri buvo įrengta įgyvendinant tarpteritorinio bendradarbiavimo projektą „Šeimos poilsio zonų 



įrengimas“ Nr. 4TT-KU-12-1-0002-PR001. Tai yra viena iš trijų šeimos poilsio zonų, kurias 2020 m. 

visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo nuspręsta perduoti jas prižiūrėti galinčioms įstaigoms ir 

organizacijoms. Vykdant šį visuotino narių susirinkimo sprendimą poilsio aikštelė Palūšėje (Ignalinos r.) 

buvo perduota Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, poilsio aikštelė Skiemonyse (Anykščių r.) – 

Anykščių rajono vietos veiklos grupei. Tik poilsio aikštelė Puvočiuose (Varėnos r.) liko IRVVG balanse, 

nes Varėnos krašto vietos veiklos grupė jos nepriėmė. Šiuo metu ieškoma, kokiai Varėnos rajono įstaigai 

ar organizacijai ši aikštelė galėtų būti perduota. 

 R. Trubilienė pakvietė susirinkusius balsuoti dėl IRVVG 2021 m. finansinės atskaitomybės 

patvirtinimo ir ir informavo, kad visi balsavimo biuletenius atsiuntę asmenys balsavo už IRVVG 2021 m. 

finansinės atskaitomybės patvirtinimą. 

Balsavo: už – 23 balsai. 

NUTARTA visais balsais: patvirtinti IRVVG 2021 m. finansinę atskaitomybę. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo. 

L. Smagurauskienė siūloma iš priemonės IGNA-BIVP-AKVA-3 „Žvejybos ir akvakultūros 

produktų perdirbimas“ perkelti 46 684 Eur į priemonę IGNA-BIVP-AKVA-SAVA-„Sąlygų rekreacinei 

žvejybai sudarymas bei gerinimas“. Pagrindinė perkėlimo priežastis – nepakankamas priemonės AKVA-3 

populiarumas. Šiai priemonei skelbti 5 kvietimai teikti paraiškas (pirmi trys kvietimai paraiškų negavo, iš 

viso gautos 3 paraiškos, 1 atsiimta, finansuotos 2). Finansuotuose projektuose numatoma sukurti 3,25 

darbo vietas (planuota 4). Planuojama įgyvendinti 2 finansuotus projektus (1 projektas baigtas, 1 

įgyvendinamas). Kvietimo Nr. 23 metu gauta paraiška atsiimta. Šiai priemonei finansuoti buvo skirta 

246 125 Eur (bendra kvietimų teikti paraiškas suma 957 346,50, kas sudaro 388,97 proc., remiantis NMA 

patvirtinta VPS įgyvendinimo 2021 m. ataskaita). Tuo tarpu priemonė AKVA-SAVA-1 yra daug 

populiaresnė: 5 kvietimų metu gauta 13 paraiškų, finansuotos 4, 3 šiuo metu vertinamos. Siūloma perkelti 

46 684 Eur į šią priemonę, atitinkamai padidinant planuojamus rezultatus: bendras kuriamų darbo vietų 

skaičius – 6,25 (planuota 5,5), įgyvendintų projektų skaičius – 7 (planuota 6). Tai suteiktų galimybę 

vertinti projektą, esantį rezerviniame sąraše. Palikti lėšas priemonėje AKVA-3 ir skelbti naują kvietimą 

netikslinga dėl besibaigiančio VPS įgyvendinimo laikotarpio, kuris žuvininkystės priemonėms numatytas 

2023 m. liepos 1 d.  

R. Trubilienė pakvietė susirinkusius balsuoti dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės 

plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo, perkeliant 46 684 Eur iš III prioriteto priemonės Žvejybos ir 

akvakultūros produktų perdirbimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-3) į III prioriteto priemonę „Sąlygų 

rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1), ir informavo, kad visi 

balsavimo biuletenius atsiuntę asmenys balsavo už šį pakeitimą. 

Balsavo: už – 23 balsai. 

NUTARTA visais balsais: pakeisti Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategiją 

2014–2020 m., perkeliant 46 684 Eur iš III prioriteto priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų 

perdirbimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-3) į III prioriteto priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai 

sudarymas bei gerinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                 Rasa Trubilienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                         Jelena Jusis 


