VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr.2013-V-01
Du tūkstančiai tryliktųjų metų kovo mėnesio dvidešimt antra diena
14:00val.
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
Posėdis įvyko 2013 m. kovo 22 d. (14:00 val. pradžia – 17:00 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Anton Stankevič
Susirinkimo sekretorė: Rima Dubickaja
Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Rima Dubickaja, Edvard Tomaševič, ,
Anton F. Stankevič, Zbignev Glazko, Dorota Naruševič, Lech Leonovič, (8 nariai iš 9 dalyvauja narių registracijos sąrašas pridedamas), Violeta Jankauskienė, Anželika Kerbed, Irena Sakson
(svečiai).
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamento.
3. Dėl Vilniaus rajono VVG III, IV, V kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
pagal vietos plėtros strategiją dokumentacijos tikslinimo.
4. Dėl teritorinio ir tarptautinio projektų.
5. Dėl Vilniaus rajono VVG projektų administravimo vidaus tvarkos.
6. Dėl planuojamos konferencijos.
7. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus Gedimino technikos universitetu,
kt. einamieji klausimai.
1.
SVARSTYTA. 2013-01-25 visuotiniame atskaitiniame rinkiminiame susirinkime
buvo pakeisti asociacijos įstatai, buvo nuspręsta, kad Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininką iš
naujai perrinktos valdybos narių renka valdyba. Liucina Kotlovska pasiūlė Antono F. Stankevič
kandidatūrą. A.F.Stankevič yra VVG narys nuo 2004m.,vienas iš Vilniaus rajono vietos veiklos
grupės steigėjų, verslo atstovas. Pranešimą reziumavo Edvard Tomaševič, kandidatas pristatytas
teigiamai.
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku
Anton F. Stankevič.
2.
SVARSTYTA. Prieš susirinkimą visiems VVG valdybos nariams buvo išsiųstas
Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamento pavyzdys. Valdybos nariai
papildomų pasiūlymų bei pastabų neturėjo.
Vilniaus rajono VVG valdybos nariai pasirašė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.
Buvo svarstoma sekančių posėdžių organizavimo data, kas pirmininkaus ir sekretoriaus
posėdžiuose. Buvo siūloma pirmininkauti vietos projektų atrankos posėdžiuose VVG valdybos
pirmininkui Anton F. Stankevič, sekretoriauti VVG valdybos narei Rimai Dubickajai.

VVG valdybos nariams buvo priminta apie jų prievolę deklaruot viešuosius ir privačius interesus
viešai, pateikiant deklaracijas VTEK.
NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos vietos
projektų atrankos darbo reglamentą. (Reglamentas pridedamos. 1 priedas).
Sekančius vietos projektų atrankos posėdžius kviesti balandžio 3d. 14:00val. ir balandžio 12 d.
14:00val. Vilniaus rajono VVG biure.
3.
SVARSTYTA. 2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymu Nr. 3D-952 „Dėl Žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl
vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo
įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės,
patvirtintos 2008 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-578
(Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2012, Nr. 101-5162) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių
pakeitimais, kurie įsigaliojo 2012 m. gruodžio 27 d., panaikintas vietos projektų vertinimo ataskaitų
derinimas ir vietoje trišalių vietos projektų vykdymo sutarčių atsirado dvišalės sutartys. Tai reiškia,
kad nors Vilniaus r. VVG yra paskelbusi vietos projektų dokumentaciją iki Taisyklių pakeitimo
įsigaliojimo, gali ją tikslinti ir vietos projektų paraiškų vertinimui bei administravimui taikyti
supaprastintą tvarką, nes Taisyklių 32 punkte nurodyta, kad „Strategijos vykdytojas, pasikeitus
teisės aktams, reglamentuojantiems vietos projektų įgyvendinimą, gali keisti kvietimo teikti vietos
projektų paraiškas dokumentaciją ir valdymo organo patvirtintus pakeitimus privalo raštu pateikti
Agentūrai“. Taigi pačios Taisyklės aiškiai ir nedviprasmiškai leidžia keisti vietos projektų
dokumentaciją, tuo pačiu ir administravimo tvarką. Tokie pakeitimai galimi tik tuo atveju, jei
Taisyklių pakeitimai neblogina strategijos ar vietos projekto vykdytojo padėties arba yra
pakeičiamos procesinės normos teisiniams santykiams, kurie dar nėra įvykę (prasidėję).
Atsižvelgiant į aukščiau minėtus pakeitimus, o taip pat siekiant spartesnio Vilniaus rajono vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo buvo pateiktas pasiūlymas keisti vietos projektų dokumentaciją,
tuo pačiu ir administravimo tvarką III, IV, V kvietimų teikti Vietos projektų paraiškas pagal Iąjį ir II-ąjį prioritetus visas veiklos sritis, patvirtinti susirinkime be NMA derinimo procedūros.
NUTARTA. Taisyklių pakeitimui pritarta. (Taisyklės pridedamos. 2 priedas).
4.
SVARSTYTA. Valdybos nariai buvo informuojami apie teritorinio projekto eigą,
aptartos teritorinio projekto veiklos. Buvo svarstoma būsimo tarptautinio projekto idėja, projekto
tikslai, uždaviniai, partneriai. Buvo nutarta rengti projektą, kurio tikslas būtų skatinti verslumą
Vilniaus rajone, ieškoti partnerių, kurie taip pat norėtų vykdyti tokio pobūdžio projektą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
5.
SVARSTYTA. Susirinkimo metu valdybos nariai buvo supažindinti su Vilniaus
rajono vietos plėtros strategiją administruojančių darbuotojų darbo apimtimi šiuo laikotarpiu.
Dabartiniu metu įdarbinti 4 darbuotojai. Projekto vadovas, projekto finansininkas ir du projekto
administratoriai. Šiuo metu 28 vietos projektai (VP) vykdomi, 5 VP jau užbaigti, 35 VP baigti
vertinti, 14 projektų šiuo metu vertina projekto administratoriai, iš viso administruojami 84 vietos
projektai. Be to vykdomi ir kiti projektai, tai yra strategijos administravimas, „Parama VVG veiklai,
įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” projektas, teritorinis bei bus rengiamas naujas tarptautinis
projektas. Be to netrukus reikės ruoštis sekančiam 2014-2020m. programavimo laikotarpiui, rengti
naują strategiją. Tam, kad teisingai perskirstyti darbo krūvius, buvo siūloma priimti dar kelis
darbuotojus pagal terminuotą darbo sutartį. Buvo pristatyta svarstymui kandidatūra vienos

darbuotojos projekto administratoriaus pareigoms pagal terminuotą darbo sutartį. (Gyvenimo
aprašymas pridedamos. 3 priedas).
Kadangi pasikeitė Vilniaus rajono VVG įstatai, asociacijoje išrinkti atskirai VVG
pirmininkas ir VVG valdybos pirmininkas, susirinkimo metu buvo svarstoma VVG dokumentų
pasirašymo tvarka.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Priimti Ireną Čebrovienę bandomajam 3 mėnesių
periodui pilnam etatui su pratęsimu vienerių metų pagal terminuotą darbo sutartį.
Patvirtinti Vilniaus r. VVG dokumentų pasirašymo tvarką (Pasirašymo tvarkos lentelė
pridedama, 4 priedas).
6.
SVARSTYTA. Įgyvendinant „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos vykdytojų
kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ projektą, 2012 metams buvo numatyta suorganizuoti 2
konferencijas bendruomenėms ir VVG nariams. 2011-08-24 Vilniaus rajono VVG suorganizavo
konferenciją, susijusią su LEADER metodo įgyvendinimu, Vilniaus rajono bendruomenėms bei
kitoms visuomeninėms organizacijoms. Buvo pateiktas pasiūlymas konferenciją, susijusią su
LEADER metodo įgyvendinimu vietos veiklos grupės nariams, kuri buvo planuota organizuoti
žiemą, perkelti vėlesniam laikui ir suorganizuoti vasaros metu.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
7.
SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG gavo pasiūlymą iš Vilniaus Gedimino technikos
universiteto dėl bendradarbiavimo, teikiant abipuses konsultacijas ir apsikeičiant informacija.
Buvo svarstomi kiti einamieji klausimai.
NUTARTA. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos
universitetu.
Susirinkimo pirmininkas

Anton F. Stankevič

Susirinkimo sekretorė

Rima Dubickaja

