
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr.2015-V-03 

 

 

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų rugpjūčio mėnesio ketvirta diena 

15,30val. 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius  

 

 

Posėdis įvyko 2015 m. rugpjūčio 04 d. (15:30 val. pradžia – 17:30 val. pabaiga) 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Irena Sakson 

Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska,  Česlav Olševski,  Anton Stankevič,  Danuta Darčianova,  

Dorota Naruševič- Vasilevska, Aleksandr Kondratovič, Renata Mickevič, Rima Dubickaja (8 nariai 

iš 15 dalyvauja - narių registracijos sąrašas pridedamas, kvorumas yra), Violeta Jankauskienė, Irena  

Sakson, Andželika Kerbed (Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys). 

 

 

DARBOTVARKĖ  

 
1. Dėl naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m. finansavimo laikotarpiui 

rengimo, neeilinio Vilniaus r. VVG visuotinio susirinkimo sušaukimo, baigiamosios 

konferencijos organizavimo. 

2. Dėl  2009-2015m.VPS vykdymo pratęsimo iki 2015m. rugsėjo 30d. 

3. Dėl nepanaudotų paramos lėšų skirtų VP grąžinimo VPS administravimo išlaidoms 

padengti. 

4. Dėl prašymo VRSA paramos Vilniaus r. VVG pereinamajam laikotarpiui, kiti 

einamieji klausimai. 

 

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo toliau svarstomi klausimai, susiję su VPS rengimu. Buvo 

dar kartą diskutuojama dėl VPS keliamų tikslų,  dėl prioritetų, priemonių ir veiklos sričių. Buvo 

svarstoma apie galimus Vietos projektų pavyzdžius, Vietos projektų finansavimo intensyvumą, 

kofinansavimo būdus, galimus pareiškėjus. Buvo aptartas  VPS finansinis planas, VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas, veiklos rodikliai, VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos, valdymo ir 

vertinimo organizavimo. Susirinkime buvo vienbalsiai pritarta visiems klausimams. Kadangi 

sėkmingas VPS įgyvendinimas priklausys nuo vietos gyventojų pritarimo bei aktyvumo, būtina 

parengtą VPS pristatyti kuo platesniam vietos gyventojų ratui, atsižvelgti į jų nuomonę. Buvo 

siūloma pristatyti parengtą VPS rugpjūčio 7d. Vilniaus r. VVG visuotiniame susirinkime 12val. bei 

14val.Vilniaus r. VVG organizuojamoje konferencijoje Zujūnų bendruomenės namuose Zujūnų k. 

Vilniaus r. 

 

BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

 

NUTARTA.  Sušaukti 2015m. rugpjūčio 7d. Zujūnų k. Vilniaus r. Zujūnų bendruomenės namuose 

Vilniaus r. VVG visuotinį narių susirinkimą parengtai VPS patvirtinti bei pristatyti parengtą VPS 

Vilniaus r. VVG organizuojamoje konferencijoje, susijusioje su LEADER metodo įgyvendinimu. 

 

2.SVARSTYTA. Vilniaus r. VPS įgyvendinimas visiškai artėja į pabaigą. Dauguma Vietos 

projektų jau baigti – paramos gavėjai yra pateikę galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas bei 



mokėjimo prašymus. Bet keli paramos gavėjai dar šiek tiek užtruks, tuomet pritrūks laiko 

galutiniam atsiskaitymui už visą administruojamą strategiją.  Žemės ūkio ministerija leido vietos 

veiklos grupėms perkelti VPS užbaigimo terminą iki 2015m. rugsėjo 30d. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes V.Jankauskienė siūlė Vilniaus r. VVG VPS įgyvendinimo terminą perkelti iki 2015m. 

rugsėjo 30d. 

 

BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

 

NUTARTA.  Vilniaus r. VVG VPS įgyvendinimo terminą perkelti iki 2015m. rugsėjo 30d. 

 

3.SVARSTYTA. Kadangi VPS vykdymo terminas  perkeliamas iki 2015m. rugsėjo 30d., matome, 

kad pritrūks 5100(penkių tūkstančių vieno šimto eurų) Eur paramos lėšų administravimo išlaidoms 

padengti. Visi vietos projektai praktiškai jau yra įgyvendinti, liko dalis paramos lėšų nepanaudotų. 

Vilniaus r. VVG valdybos sprendimu (2013m spalio 30d.  protokolas Nr.2013-V-04)  26 757,26Eur 

paramos lėšų, skirtų administravimo išlaidoms,  perskirstė vietos projektams finansuoti. Dabar, 

įgyvendinus Vietos projektus, liko nepanaudotų lėšų pagal veiklos sritis „Viešosios aplinkos 

tvarkymas ir kūrimas“-4 000Eur ir „Istorinę, etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir 

kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir modernizavimas“-1100Eur. Siūlome šias lėšas grąžinti 

administravimo išlaidoms padengti. 

  

BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai 

 

NUTARTA. 5100Eur Vietos projektams  skirtas bet nepanaudotas  paramos lėšas grąžinti į 

administravimo išlaidų kategoriją.  

 

 

4.SVARSTYTA. Vilniaus r. VVG 2015m. rugsėjo 30d. baigia vykdyti VPS. Nuo spalio 1d. 

pradedamas vykdyti naujas projektas Parengiamoji parama. Tai pereinamasis periodas, kuris truks 4 

mėnesius, kurio metu bus toliau  derinama VPS su ekspertais,  NMA, ŽŪM. Parengiamosios 

paramos lėšomis bus finansuojamos darbo užmokesčio bei transporto išlaidos, šių paramos lėšų 

šiam periodui nepakaks, todėl buvo siūloma prašyti Vilniaus rajono savivaldybės 10 000 Eur 

paramos VVG pereinamajam laikotarpiui. 

 

BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai 

 

NUTARTA. Prašyti  VRSA  paramos Vilniaus r. VVG pereinamajam laikotarpiui. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė    Violeta Jankauskienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Irena Sakson 


