
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr.2014-V-02 

 

Du tūkstančiai keturioliktųjų metų lapkričio mėnesio vienuolikta diena 

13,30val. 

 

Viršuliškių skg.38, Vilnius  

 

 

Posėdis įvyko 2014 m. lapkričio 11 d. (13:30 val. pradžia – 15:30 val. pabaiga) 

Susirinkimo pirmininkas: Anton Stankevič 

Susirinkimo sekretorė: Rima Dubickaja 

Dalyvauja nariai: Anton Stankevič, Liucina Kotlovska, Renata Mickevič,  Zbignev Glazko,  Česlav 

Olševski, Rima Dubickaja, Edvard Tomaševič, (7 nariai iš 9 dalyvauja - narių registracijos sąrašas 

pridedamas), Violeta Jankauskienė, Irena  Sakson, Andželika Kerbed (Vilniaus r. VVG 

administruojantys asmenys). 

 

 

 

 

 

 

DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl planuojamo dalyvavimo konferencijoje ir panašaus pobūdžio   renginiuose, 

tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu. 

2. Dėl  Vilniaus rajono VVG II, III, IV, V kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas pagal       vietos plėtros strategiją dokumentacijos tikslinimo. 

  3. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m. finansavimo 

laikotarpiui. 

  4. Dėl VVG administravimo darbuotojų. 

  5. Dėl organizuojamos konferencijos 2014m. lapkričio 20d. 

  6. Dėl vykdomo teritorinio projekto aktualijų. 

 

 

 

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su ispanų VVG ADRINOC Katalonijoje 

pakvietimu dalyvauti jų organizuojamame renginyje susijusiame su LEADER metodo 

įgyvendinimu, su planuojama  kelionės programa, aptartas Vilniaus rajono VVG dalyvių sąrašas. 

Buvo siūloma deleguoti 5 atstovus  iš VVG  narių ir VVG valdybos narių bei administruojančių 

darbuotojų Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos lėšomis. Buvo siūlomi  iš Vilniaus r. VVG 

deleguoti šiuos asmenis: Violetą Jankauskienę, Ireną Sakson, Liuciną Kotlovską, Česlavą Olševskį, 

Janą Sinickį. Bendruomenių, kitų organizacijų, vykdančių vietos projektus, atstovų buvo siūloma  8 

asmenų grupė. Buvo siūloma deleguoti į dalykinę kelionę atstovus iš šių bendruomenių:  Slabados 

bendruomenės, Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenės, Vilniaus rajono Nemėžio kaimo 

bendruomenės, Savičiūnų bendruomenės, Mickūnų bendruomenės, Kalvelių bendruomenės centro 

Maišiagalos bendruomenės. Be to buvo siūloma deleguoti vieną atstovą iš Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos. Jų kelionės išlaidos būtų finansuojamos iš projekto „Vilniaus rajono 



VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ lėšų. Kelionė 

būtų organizuojama  2014m. lapkričio 25-29d. 

 

BALSUOTA. Balsuota už kiekvieną kandidatą atskirai. Suinteresuoti nariai nusišalino. Balsuota 

„už“ vienbalsiai. 

 

 

 

NUTARTA. Kelionės programai, dalyvių sąrašui pritarta. (Programa ir dalyvių sąrašas pridedami, 

priedai Nr.1,2). 

 

 

2.SVARSTYTA. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuva nuo 2015m. sausio 1d. taps visaverte euro zonos 

nare, ruošiasi euro valiutos funkcionavimo laikotarpio pradžiai, VVG, administruodama vietos 

plėtros strategiją, nuo 2015m. sausio 1d. Agentūrai teikiamuose dokumentuose sumos turi būti 

nurodytos eurais, todėl Vilniaus r. VVG teikia valdybai patvirtinti dokumentų formas, kurias 

pareiškėjai naudos nuo 2015m. sausio 1d. ir nustatyti, jog minėti dokumentai galios nuo 2015m. 

sausio 1d., atitinkamai paliekant galioti ir ankstesnes dokumentų formas, kuriose sumos buvo 

išreikštos litais. (Vadovaujantis NMA raštu 2014-10-15Nr.BRK-8975(10.4.3.) priedas Nr.3) 

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti. 

 

3.SVARSTYTA. Susirinkimo metu valdybos nariai buvo supažindinti su 2014m. vasarą 

organizuotų vizitų į 23 seniūnijas bei susitikimais su kitomis tikslinėmis grupėmis rezultatais. Šie  

susitikimai, kurių tema „2014-2020 finansavimo perspektyvu apžvalga, pradinių idėjų, galimybių 

aptarimas“  buvo organizuojami su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: bendruomenių, seniūnijų, 

verslo, biudžetinių organizacijų, jaunimo, bažnyčios  atstovais. Buvo diskutuojama dėl  tolimesnio 

veiksmų plano, rengiant VPS. Šiuo metu atrankos taisyklės galutinai nepatvirtintos. Taigi vis dar 

neaišku dėl pagrindinių reikalavimų VVG būsimoms strategijoms. Šiuo metu VVG turėtų atlikti 

tokius darbus kaip   statistinių duomenų rinkimas,  rajono gyventojų apklausos anketos rengimas. 

Tai bus reikalinga,  norint atlikti rajono socialinę-ekonominę, gyventojų, organizacijų poreikių 

analizę.  

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti. 

 

4.SVARSTYTA. 2014 bei ateinantys 2015, administruojant strategiją, daug darbo sąnaudų 

reikalaujantys metai. Šiuo periodu vis dar vykdoma  daug projektų:  neužbaigti   II kvietimo metu 

patvirtinti projektai, vykdomi  III, IV,V kvietimų pavirtinti projektai. Pradedama rengti nauja 

plėtros strategija 2014-2020metų finansavimo periodui. Atsižvelgiant į tai, kad ne visi Vietos 

projektų vykdytojai panaudos jiems skirtas paramos lėšas bei atsiradus paramos lėšų rezervui 

administruojant strategijos administravimo lėšas, buvo svarstoma galimybė  priimti papildomai 

darbuotoją projekto koordinatoriaus pareigoms pagal terminuotą darbo sutartį  iki 2015m. rugsėjo 

mėnesio, kuris dirbtų pilną darbo dieną, atliekant  mažiau darbo funkcijų nei projekto 

administratorius, todėl jam skirtas  darbo užmokestis būtų mažesnis. Šioms pareigoms buvo 

siūloma Simona Astrauskaitė (CV pridedama). 

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti 

 

5.SVARSTYTA.  Buvo diskutuojama apie Vilniaus r. VVG ketinimą organizuoti konferenciją 

2014m. lapkričio 20d. pagal III veiklos kryptį, skirtą VVG nariams. Konferencijos dalyviai iš 



pradžių vyks susipažinti su Vilniaus rajone pagal LEADER metodą įgyvendintais įdomiais ir 

sėkmingais projektais, vėliau kvies padiskutuoti apie įvykdytų vietos projektų svarbą, dalytis 

mintimis apie LEADER reikšmę Lietuvos kaimui.  

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti 

 

6.SVARSTYTA.Šiuo metu Vilniaus r. VVG kartu su Tauragės r. VVG bei Kęsčių kaimo 

bendruomene pradėjo vykdyti teritorinį projektą. Valdybos nariai buvo supažindinti, kokias veiklas 

numatoma įvykdyti projekto metu, kas bus  projekto dalyviai, kokių rezultatų bus siekiama. 

 

NUTARTA. Pritarti teritorinio projekto vykdymo veikloms bei planuojamiems pasiekti tikslams. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Anton Stankevič 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Rima Dubickaja 


