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DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vilniaus rajono VVG II, III, IV, V kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal
vietos
plėtros strategiją dokumentacijos tikslinimo.
2.Dėl teritorinio ir tarptautinio projektų:
2.1.Dėl būsimų teritorinių projektų temos, partnerių;
2.2.Dėl likusios sumos paskirstymo.
3.Dėl planuojamo dalyvavimo konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio
renginiuose,
tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu.
4. Einamieji klausimai.

1.SVARSTYTA. 2013m. gegužės 30d. Nr.3D-382, 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 II, III, IV, V kvietimų teikti Vietos projektų paraiškas pagal
I-ąjį ir II-ąjį prioritetus visas veiklos sritis, patvirtinti susirinkime be NMA derinimo procedūros,
tai yra:
- Tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti gali būti taikomas dar vienas būdas - sąskaitų
apmokėjimo būdas. Sąskaitų apmokėjimo mokėjimo būdas gali būti taikomas viešųjų juridinių
asmenų vietos projektams.
- Jeigu strategijos vykdytojas ankstesnių kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu priėmė
tinkamų finansuoti vietos projektų paraiškų, kuriose prašoma paramos suma didesnė, negu
numatyta strategijoje vietos projektams finansuoti, jis gali sudaryti rezervinių vietos projektų
sąrašą. Taip pat Strategijos vykdytojas gali skelbti papildomą kvietimą teikti rezervinių vietos
projektų paraiškas.
- Strategijos vykdytojas, po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos, turi paskirti vieną
asmenį, atsakingą už užbaigtų vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu. Strategijos
vykdytojo paskirtas asmuo renka vietos projektų vykdytojų užbaigto vietos projekto metines
ataskaitas, jas vertina ir užpildęs šių taisyklių 3 priede pateiktą formą teikia Agentūrai el. paštu.
- Vietos projekto vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. kovo 1 d. Visi su vietos
projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo įrodymo
dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai pateikti iki 2015 m. birželio 1 d.
- Vietos projekto mokėjimo prašymas - nustatytos formos dokumentas, įskaitant elektroninį, kurį
turi užpildyti ir pateikti Agentūrai vietos projekto vykdytojas, siekiantis gauti paramą.
- Informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kitose investicinėse priemonėse tikrinama per Portal
sistemą.
- Vietos projekto vykdytojas turi pateikti vieną originalų mokėjimo prašymo egzempliorių,
pridedamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas strategijos vykdytojo darbuotojo
parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
-Agentūra gali atlikti įvertintų vietos projektų pirkimo dokumentų pakartotinį patikrinimą. Gavus
elektroniniu paštu Agentūros paklausimą dėl įvertintų vietos projektų pirkimo dokumentų
pateikimo strategijos vykdytojas pateikia prašomus dokumentus per 2 darbo dienas nuo paklausimo
gavimo dienos.
NUTARTA. Taisyklių pakeitimui pritarta. (Taisyklės pridedamos. 1 priedas).

2.SVARSTYTA.
2.1.Valdybos nariai buvo informuojami apie teritorinio tarptautinio projektų pasirengimo eigą. Šiuo
periodu surasti tinkamą partnerį tarptautiniam projektui yra sudėtinga, nors buvo skirta nemažai
pastangų: buvo susirašinėjama bei susisiekta telefonu su esamais partneriais Lenkijoje, kitomis
VVG iš Lenkijos, Prancūzijos, Slovakijos, Italijos.
Šiuo metu valdybos nariams buvo siūloma galimybė bendradarbiauti, rengiant teritorinius
projektus, su Tauragės, Kauno, Kretingos ir Šilutės VVG. Projektų idėja – sukurti marketinginę
programą, kurios paskirtis padėti bendruomenėms sukurti įvairių paslaugų paketą, konkuruojančiu
su miesto paslaugomis, kurie padėtų bendruomenėms išlaikyti bendruomenių namus, sustiprintų
bendruomenių materialinę bazę, užtikrintų veiklos tęstinumą, kurti pridėtinę vertę.
2.2.Šiuo metu Vilniaus rajono VVG turi nepanaudotų 207 000Lt. Buvo siūloma skirti teritoriniams
projektams visą likusią sumą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
3.SVARSTYTA. Įgyvendinant „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos vykdytojų
kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ projektą, buvo numatytos kelionės, susijusios su dalyvavimu
konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER
metodo įgyvendinimu. Vilniaus r. VVG turi pakvietimą iš Bulgarijos VVG dalyvauti jų rengiamoje
konferencijoje, kuri vyks 2013m. rugsėjo mėnesį. Susirinkimo metu buvo siūloma nuvykti į
Bulgarijos VVG organizuojamą konferenciją, sudaryti grupę iš 30-35 asmenų.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarta
3.SVARSTYTA. Susirinkimo metu valdybos nariai buvo supažindinti su Vilniaus rajono vietos
plėtros strategiją administruojančių darbuotojų darbo apimtimi šiuo laikotarpiu. Dabartiniu metu
įdarbinti 5 darbuotojai. Dalis projektų baigiami įgyvendinti. Strategijos vykdytojas, po vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos, turi paskirti vieną asmenį, atsakingą už užbaigtų vietos
projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu. Buvo siūloma šias pareigas skirti projektų administratorei
Andželikai Kerbed.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Andželika Kerbed rinks vietos projektų vykdytojų užbaigtų vietos
projektų metines ataskaitas, jas vertins ir užpildžiusi taisyklėse patvirtintą formą teiks Agentūrai
el. paštu.
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