VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr.2015-V-01
Du tūkstančiai penkioliktųjų metų sausio mėnesio keturiolikta diena
15,00val.
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
Posėdis įvyko 2015 m. sausio 14 d. (15:00 val. pradžia – 16:30 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė: Irena Sakson
Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Česlav Olševski, Rima Dubickaja, Lech
Leonovič, Anton Stankevič (6 nariai iš 9 dalyvauja - narių registracijos sąrašas pridedamas), Violeta
Jankauskienė, Irena Sakson, Andželika Kerbed (Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys).
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus rajono VVG visuotinio susirinkimo sušaukimo termino.
2. Dėl naujų reikalavimų VVG valdymo organui.
3. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m. finansavimo laikotarpiui.
4.Einamieji klausimai, diskusijos.
1.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstoma dėl Vilniaus rajono VVG visuotinio
rinkiminio susirinkimo sušaukimo termino bei planuojamų svarstyti klausimų. Buvo siūloma
sušaukti visuotinį rinkiminį susirinkimą 2015m. vasario 10d. Susirinkimo metu bus svarstoma
metinė veiklos ir finansinės ataskaitos, planuojama koreguoti asociacijos įstatus, bus siūloma rinkti
naują kolegialų organą – Tarybą, buvo svarstomos, kokios turėtų būti jos funkcijos, bus renkama
nauja valdyba. Bus svarstomi kiti einamieji klausimai.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Visuotinį susirinkimą sušaukti 2015m. vasario 10d.
2.SVARSTYTA.
Rengiant naujas VPS 2014-2020m. finansiniam periodui vietos veiklos grupei kaip asociacijai taip
pat numatyti tinkamumo reikalavimai:
1. būti parengusiai kaimo vietovių VPS ir nesiekti paramos dvisektorei VPS įgyvendinti;
2. veiklą grįsti trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės
principu, įtraukiant kaimo plėtros ir žemės ūkio sričių atstovus;
3. atstovauti kaimo vietoves, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst.,
įskaitant kaimus, miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.
4. sudaryti kolegialų valdymo organą, turintį teisę priimti sprendimus dėl KPP priemonės
„LEADER“ įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių
atstovaujančių skirtingiems sektoriams:

4.1. pilietinei visuomenei) – ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;
4.2. verslui– iki 35 proc. narių;
4.3. vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški
juridiniai asmenys kolegialiame VVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams,
kai juos paskiria savivaldybės taryba;
Atitiktį pareiškėjo tinkamumo sąlygoms kaimo vietovių VVG turi užtikrinti viso VPS
įgyvendinimo laikotarpio metu.
Be to sudaryti kolegialų VVG valdymo organą, turintį teisę atstovaujamoje teritorijoje priimti
sprendimus dėl KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo, kurio nariai būtų renkami visuotiniame
narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie:
1. būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų paskyrimo dieną į kolegialų VVG
valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties
atstovų);
2. keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metai pasikeistų mažiausiai 1/3
narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios
– sektoriaus atstovą;
3. užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą.
Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų
juridinių asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios
sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi
galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams, jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam
sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;
15.3.4. būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo paskyrimo į kolegialų VVG valdymo
organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo taikymu
(reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). Tinkamais
pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 ir 396131007;
Taigi jau teikiant naująją VPS, paraiškos teikimo metu kolegialus valdymo organas turi
atitikti naujus 2014-2020m. reikalavimus. VPS kvietimas bus nuo 2015m. balandžio iki rugpjūčio
mėn., taigi periodai kertasi, todėl mūsų asociacijai reikia koreguoti įstatus ir išrinkti dar vieną
kolegialų valdymo organą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarta.
3.SVARSTYTA. 2014-2020m.Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos (toliau VPS)
įgyvendinimui numatoma paramos suma 14,762mln.Lt visam finansavimo laikotarpiui. Paramos
suma priklausys nuo:
- gyventojų skaičiaus Vilniaus r. VVG teritorijoje;( Paramos dydis kaimo vietovių VPS ir dvisektorinei VPS
įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo VPS įgyvendinti metodika, kuri tvirtinama atskiru
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu);
-vietos plėtros strategijos kokybės vertinimo rezultatų;( 14,762mln.Lt VVG gautų tuo atveju, jeigu VPS
būtų įvertinta 100 balų);
-vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos (2019 m. numatomas VPS įgyvendinimo
pažangos vertinimas,skiriant 20proc. nuo skirtos paramos)

Pagal Partnerystės sutartį, naujos VVG vietos plėtros strategijos turi prisidėti prie šių ES
tematinių tikslų :
- Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
- Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

- Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas.
Vietos plėtros strategijoje turi būti siekiama bent vieno iš šių ES kaimo plėtros prioritetų ir
tikslinių sričių įgyvendinimo:
1. „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“
(tai yra pagrindinis kaimo vietovių VPS taikomas ES kaimo plėtros prioritetas) veiklos sričių,
susijusių su:
1.1. vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimu.
1.2. veiklos įvairinimu, mažų įmonių kūrimu ir plėtojimu, taip pat darbo vietų kūrimo
lengvinimu;
1.3. prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) plėtra, jų naudojimo
skatinimu ir kokybės gerinimu kaimo vietovėse
2. „Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo
vietovėse“ veiklos sričių, susijusių su:
2.1. inovacijų skatinimu, bendradarbiavimu ir žinių bazės vystymu kaimo vietovėse ;
2.2. mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose
skatinimu;
3. „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą
visuose regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“
4. „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų
perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“
5. „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“
6. „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės
sektoriuose“.
Be to VPS turi būti siekiama bent vieno iš šių nacionalinių kaimo plėtros poreikių
tenkinimo:
1. sudaryti galimybes NVO projektais skatinti verslumą ir užimtumą kaime ir užtikrinti vietos
iniciatyvos tęstinumą;
2. sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo
vietovėse;
3. mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant užimtumo galimybes;
4. remti darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymą ir kūrimą kaimo
vietovėse, ypač ne žemės ūkyje;
5. remti viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą, skatinti ekonominę, socialinę, kultūrinę
veiklą sutvarkytuose pastatuose;
6. vykdyti mokymą, patirties sklaidą ir konsultavimą kaimo vietovėse;
7. skatinti vietinės maisto produktų rinkos vystymąsi, stiprinant ryšius tarp vartotojų ir
gamintojų bei diegiant inovacijas;
8. skatinti biomasės, ypač atliekinės, panaudojimą energijos gamybai;
9. gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę remiant vietinių vandens tiekimo sistemų
tvarkymą;
10. panaudoti rekreaciniu požiūriu vertingas teritorijas, kultūros paveldo objektus, didinti
miškų rekreacinį potencialą;
11. suteikti plačiajuosčio interneto prieigą visoms šalies kaimo vietovėms ir išplėtoti viešųjų
elektroninių paslaugų teikimą.
Žemės ūkio ministerija organizuos trijų etapų vertinimą, kurio metu bus vertinamos VPS ir VVG.
Paskutiniame etape bus vertinama VPS kokybė. Kaimo vietovių VPS pridėtinė vertė (kokybė) bus
vertinama balais pagal atrankos kriterijus. Kaimo vietovių VPS atrankos kriterijai yra šie:

Eil.
VPS atrankos kriterijaus pavadinimas
Nr.
VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant
palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, t. y.
VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų
1.
kūrimas, numatyta skirti (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį
kriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 1.1 papunktyje
nurodytą kriterijaus reikšmę):

Balų
skaičius

ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų
ne mažiau kaip 65 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų
ne mažiau kaip 55 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų
ne mažiau kaip 45 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų
mažiau kaip 45 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų
VPS investavimo logika (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį
2.
kriterijų nustatomas sumuojant balus pagal šios lentelės 2.1–2.5 papunkčius)
SSGG stiprybės ir silpnybės išsamiai susietos su situacijos analizėje pateiktais
2.1.
statistiniais duomenimis
VVG teritorijos plėtros poreikiai išsamiai susieti su SSGG analizės išvadomis,
2.2. nacionaliniais kaimo plėtros ir VVG teritorijos gyventojų poreikiais, aiški poreikių
prioritetų nustatymo sistema
pasirinktos tinkamos ir inovatyvios VPS priemonės identifikuotiems ir
2.3.
pasirinktiems VVG teritorijos plėtros poreikiams tenkinti
suplanuotos VPS lėšos konkrečioms VPS priemonėms yra pakankamos VPS
2.4.
priemonių tikslams pasiekti )
VPS pasiekimų rodikliai pagal konkrečias priemones ir jų veiklos sritis (kai tokių
yra) yra realūs, suderinti su suplanuotomis lėšomis pagal konkrečias VPS
2.5.
priemones, veiksmų plane nurodyti VPS įgyvendinimo etapai pagrindžia jų
pasiekiamumą
Teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. kaimo
3.
vietovių VPS priemonėmis bus prisidedama prie bet kurio (-ių) ES kaimo plėtros
prioriteto (-ų
3.1. ne mažiau kaip keturių tikslinių sričių įgyvendinimo
3.2. trijų tikslinių sričių įgyvendinimo
3.3. dviejų tikslinių sričių įgyvendinimo
3.4. vienos tikslinės srities įgyvendinimo
Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių
4.
kolegialaus VVG valdymo organe yra
4.1. ne mažiau kaip 35 proc.
4.2. ne mažiau kaip 30 proc.
4.3. ne mažiau kaip 25 proc.
4.4. mažiau kaip 25 proc.
Didžiausia galima balų suma:
Minimalus privalomas surinkti balų skaičius:

45
35
25
15
0

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

45

30
6
6
6
6

6

15
15
10
5
0
10
10
5
3
0
100
70

Taigi vertinant pateiktas VPS, pagrindinis dėmesys bus atkreipiamas į tai, kokios numatytos VPS
priemonės arba jų veiklos sritys, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas, bei kiek numatyta
skirti tam lėšų.
Mūsų atveju, jeigu VPS būtų įvertinta 100 balų, Vilniaus r. VVG gautų 14,762mln. Lt.

20 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos lėšų būtų skirta administravimo
išlaidoms. Iš jų ne daugiau kaip 75 proc. planuojamų VPS administravimo išlaidų. Mažiausiai 25
proc. kaimo vietovių VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms.
Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos sudarytų 80 procentų, tai yra 11,8096 mln. Lt. iš kurių
8,8572mln. Lt būtų skirta vietos projektams, kurių tikslas skatinti verslumą ir kurti darbo vietas.
Tačiau labai sudėtinga numatyti, kokie tai turėtų būti projektai, kokius rodiklius jiems planuoti,
kadangi vis dar yra daug neaiškumų:
1. VVG turėtų įsipareigoti naujose VPS sukurti nemažą naujai sukurtų darbo vietų skaičių.
2. Kita problema - didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio
verslo pobūdžio, arba jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo;
50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio
(po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba
fizinis asmuo. Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra
privataus verslo pobūdžio.
Toks finansavimo intensyvumas verslo projektams, manoma, bus nepatrauklus, juolab, jeigu maža
įmonė ar fizinis asmuo, kurie yra ne PVM mokėtojai, jiems PVM nekompensuojamas ir jie gautų
tik 29 procentą paramos, 71procentą jie turėtų prisidėti nuosavomis lėšomis.
Šiuo metu derinamos su ŽŪM VPS paramos taisyklių projektas, VVG prašo didesnio intensyvumo
verslo projektams, socialinio verslo sampratos išaiškinimo.
Nepaisant visų neaiškumų dėl VPS rengimo, siūloma toliau organizuoti susitikimus tema
„Situacijos analizė „ Smegenų šturmas“-idėjų generavimas“ su įvairiomis tikslinėmis grupėmis šį
pavasarį, rinkti statistinę medžiagą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
4.SVARSTYTA.Buvo svarstomi kiti einamieji klausimai: apie parengiamąją paramą naujos VPS
rengimui, apie Vilniaus r. VVG veiklą, finansines galimybes pabaigus 2007-2013VPS iki naujos
VPS patvirtinimo, apie teritorinio projekto vykdymo eigą bei kt.
V. Jankauskienė paragino kiekvieną narį prisidėti prie naujos 2014 – 2020 m. laikotarpio
finansavimo vietos plėtros strategijos kūrimo, ir pasidalinti savo idėjomis ateinančiame Vilniaus r.
VVG valdybos posėdyje.
Taip pat V. Jankauskienė paprašė visų narių aktyviau pildyti „Vilniaus r. VVG poreikių 2014 –
2020 m. vietos plėtros strategijai anketos“ internetinę versiją bei dalintis nuoroda su atstovaujamos
bendruomenės / vietovės nariais.
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