VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr.2013-V-05
Du tūkstančiai tryliktųjų metų gruodžio mėnesio septyniolikta diena
14,00val.
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
Posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 17 d. (14:00 val. pradžia – 14:30 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Anton Stankevič
Susirinkimo sekretorė: Rima Dubickaja
Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Anton F. Stankevič, Zbignev Glazko,
Česlav Olševski, Rima Dubickaja, Edavard Tomaševič (7 nariai iš 9 dalyvauja - narių registracijos
sąrašas pridedamas), Violeta Jankauskienė, Irena Sakson, Anželika Kerbed (Vilniaus r. VVG
administruojantys asmenys).

DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.
5.

Dėl pasirengimo naujajam programavimo laikotarpiui 2014 -2020m.
Dėl Vilniaus rajono VVG strategijos administravimo vidaus tvarkos.
Dėl Vilniaus r. VVG narių visuotinio susirinkimo sušaukimo.
Dėl naujo teritorinio projekto eigos.
Dėl vykdomo teritorinio projekto su Šalčininkų VVG partneriais.

1.SVARSTYTA. Susirinkimo metu V.Jankauskienė papasakojo apie numatomą LEADER indėlį
įgyvendinant ES kaimo plėtros politiką naujuoju programavimo laikotarpiu. Pagrindinis dėmesys
bus skiriamas efektyviam LEADER metodo įgyvendinimui, verslumui kaime bei jaunimo
užimtumui.
Naujo periodo vietos plėtros strategijų tikslas turėtų būti - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Išskiriamos šios tikslinės sritys, prie kurių
įgyvendinimo naujuoju programavimo laikotarpiu turėtų prisidėti VVG: veiklos įvairinimo, naujų
mažų įmonių kūrimo ir plėtros bei darbo vietų kūrimo lengvinimas; vietinės plėtros skatinimas;
prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas bei kokybės
gerinimas; inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės plėtojimo skatinimas; mokymosi visą
gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas, tinkamos
kvalifikacijos ūkininkų patekimo į žemės ūkio sektorių, ypač kartų kaitos, palengvinimas;
konkurencingumo didinimas, gerinant žemės ūkio maisto produktų grandinę, taikant kokybės
sistemas, didinant jų pridėtinę vertę bei propaguojant vietos rinkas; biologinės įvairovės saugojimas
ir didinimas.
Valdybos nariai buvo supažindinti ne tik su naujais reikalavimais būsimai strategijai bet taip pat ir
pačiai organizacijai, jos struktūrai, valdybos sudėčiai.
Šiuo metu VVG turėtų atkreipti dėmesį į logines sąsajas tarp VVG teritorijos socialinėsekonominės situacijos analizės, vietovės SSGG ir VVG teritorijos gyventojų poreikių

identifikavimo ir prioritetizavimo. Kadangi šiems darbams atlikti nereikalingi laukiami ES teisės
aktai, tad VVG jau dabar gali išsikristalizuoti poreikius naujajam laikotarpiui
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
2.SVARSTYTA. Šiuo metu Vilniaus r. VVG VPS administruoja 4 darbuotojai pagal darbo sutartis
ir 2 darbuotojai pagal individualios veiklos pažymas. Pagal darbo sutartį dirba: 1 etatas -projekto
vadovė Violeta Jankauskienė; 1,25 etato - projekto finansininkė / atsakinga už raštvedybą Irena
Sakson; 1,25 etato - projekto administratorė/ atsakinga už viešinimą Anželika Kerbed; 1 etatasprojekto administratorė Elvita Medekšienė. Pagal paslaugos sutartis dirba Lilija Kublickienė
(administruoja 8 projektus, gautus V kvietimo metu) ir Rytis Maliukevičius (teikia teisines
paslaugas, susijusius su viešųjų pirkimų procedūrų organizavimu, vykdymu ir kontrole). V kvietimo
metu pritrūko lėšų gautos vietos projektų paraiškoms finansuoti. VVG valdybos posėdžio metu
buvo nutarta 92 387,47Lt perkelti iš administravimui skirtų lėšų. 2014 m. pradžioje projekto
administratorės Elvitos Medekšienės administruojami projektai bus užbaigti. Iš dalies dėl šios
priežasties ir dėl sumažėjusio finansavimo administravimo išlaidoms buvo priimtas sprendimas, kad
su Elvita Medekšiene po 4 (keturių) mėnesių po įspėjimo įteikimo darbdavio iniciatyva bus
nutraukta darbo sutartis Apie šį sprendimą ji buvo informuota 2013-12-02.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
3.SVARSTYTA.Buvo svarstoma dėl datos, kada sušaukti visuotinį susirinkimą bei dėl naujų narių,
pateikusių prašymus dėl VVG narystės. Buvo siūloma sušaukti susirinkimą vasario pabaigoje.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
4.SVARSTYTA. Vilniaus rajono vietos veiklos grupė 2013m. gruodžio 27d. gavo Vilniaus rajono
Tarybos pritarimą sudaryti patalpų panaudos sutartį su Vilniaus krašto etnografiniu muziejumi,
kuriose vyktų teritorinio projekto paraiškoje pateiktoje 2013m. rugpjūčio 23d. numatytos veiklos.
Šiuo vadovaudamiesi VVG pateikė naują, truputį pakoreguotą atsižvelgiant į minėtas aplinkybes,
paraišką paramai gauti projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ su biudžeto korekcija. Projekto partneriai
tam neprieštarauja. Dėl šios priežasties Vilniaus rajono VVG kreipėsi į NMA su prašymu galutinai
sustabdyti 2013m. rugpjūčio 23d. pateiktos paraiškos vertinimą.
NUTARTA. Valdyba šiems sprendimams pritarė.
5.SVARSTYTA. Šiuo metu teritorinio projekto „Medinis kultūros kelias“ metu numatyta nauja
struktūra dar neįsteigta. Nutarta, kad tai bus asociacija. Jos pavadinimas –Kaimo turizmo ir amatų
vystymo centras. Sukurtas jos logotipas. Siūloma ją įsteigti adresu Ąžulaukės k., Vilniaus r. Jos
steigėjai bus Vilniaus r. ir Šalčininkų r. VVG.
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