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Želnys, Anton Feliks Stankevič,  Edvard Tomaševič, Vladislav Kondratovič, Liucina Kotlovska, 

Renata Mickevič, Jan Sinicki(16 narių dalyvauja iš 32 – narių registracijos sąrašas pridedamas). 

 

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos. 

2. Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo už 2013m. 

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

finansavimo laikotarpiui . 

4. Dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę. 

5. Einamieji klausimai, diskusijos. 

  

1. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė susirinkimo dalyvius 

supažindino su Vilniaus rajono VVG vykdoma veikla per paskutinius metus, susijusia su strategijos  

bei kitų projektų vykdymu. Pasisakymo medžiaga  Priede Nr.1. 

 

 NUTARTA. Metinei veiklos ataskaitai pritarti. 

 

 2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG finansininkė Irena Sakson pristatė finansinę atskaitomybę, 

balansą už 2013 m., veiklos rezultatų ataskaitą bei finansinės atskaitomybės paaiškinamąjį raštą. 

Priedas Nr.2. 

 

   NUTARTA: Finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta vienbalsiai. 
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3. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę. 

Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 32 nariai. Naujais  nariais norėtų tapti šie 

kandidatai: 

1.Leopoldas Tarakevičius, socialinis atstovas, Kaimo bendruomenė, „Eurocentro bitė“, 

prašymas pateiktas. 

2 Artur Stankevič, jaunimo atstovas iš Mykoliškių bendruomenės, delegavimo raštas 

pateiktas. 

 

BALSUOTA. Balsuota 2 kartus už kiekvieną kandidatą atskirai.16- už. Vienbalsiai. 

Vilniaus r. VVG du nariai pareiškė norą išstoti iš Vilniaus r. VVG: 

1. Elžbieta Sadaiska, jaunimo atstovė; 

2. Vlodzimiež Sipovič, socialinis partneris. Išstojimą motyvuoja dideliu užimtumu. 

BALSUOTA. Balsuota  už abiejų kandidatų išstojimą kartu.16- už. Vienbalsiai. 

 

NUTARTA.  Priimti į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę Leopoldą Tarakevičių ir Artūrą 

Stankevič kaip socialinius partnerius, bendruomenių atstovus, bei patvirtinti išstojimą Elžbietos 

Sadaiskos bei Vlodzimiežo Sipovičiaus. (Pilnas narių sąrašas pridedamas prie protokolo Priedas 

Nr.3). 

 

4. SVARSTYTA. Žemės ūkio ministerijos atstovai įvairiuose susitikimuose ragina vietos veiklos 

grupes pradėti inicijuoti įvairius susitikimus su bendruomenėmis, aptariant būsimos strategijos 

rengimą, atlikti SSGG analizę ir pan. Vilniaus r. VVG susirinkime taip pat buvo analizuojamos 

įvairios galimybės, kuriant VPS. Susirinkimo metu buvo atkreipta dėmesys į mažą paramos lėšų 

dalį tenkančią 1 rajono gyventojui.  

Naujuoju periodu numatyta Vilniaus r. VVG vietos plėtros strategijai, jeigu vertinimo metu gautų 

100 balų,  finansuoti maksimaliai 14 740 000Lt.  Jeigu VPS vertinimo metu surinktų 70 balų- 10 

800 000. Tai yra dar preliminarūs skaičiai. Administravimo išlaidoms būtų skirta iki 20 procentų 

VPS paramos sumos. Pereitą laikotarpį VVG strategijai įgyvendinti buvo gavusi 16 160 000Lt. Ši 

paramos suma buvo skirta 5 metams. Dabar finansavimo periodas pailgėjo  vieneriais metais, 

paramos suma sumažėjo, tačiau potencialių pareiškėjų skaičius nuolat auga. Vietos projektams 

finansuoti geriausiu atveju būtų skirta apie 12 000 000Lt. Jeigu dalinti pagal seniūnijas, kad būtų 

lengviau įsivaizduoti finansavimo galimybes, tai būtų 520 000Lt. Kai kuriose seniūnijose yra 

įsteigta 1 bendruomenė, kai kuriose 4-5. Be to yra ir kitų visuomeninių organizacijų, biudžetinių 

įstaigų ir kt. Taigi, akivaizdu, kad  konkurencija iš tiesų bus. Todėl prieš organizuojant susitikimus, 
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tikslinga aptarti galimas finansavimo kryptis, potencialių pareiškėjų lūkesčius bei kt., kad  visi 

žinotų, ko tikėtis ateityje.( Priedas Nr.4) 

 NUTARTA:  

 

5. SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstomi kiti einamieji klausimai. Šiuo metu vyksta  

kvietimas bendruomenėms teikti paraiškas paramai gauti iš nacionalinių lėšų. Bendruomenės buvo 

raginamos dalyvauti konkurse. Šiais metais 2014m. rugsėjo 24d. mūsų VVG sukanka 10  metų 

jubiliejus. Planuojama surengta ta proga gražų šventinį renginį. 

 

NUTARTA: Suorganizuoti šventinį renginį 10 metų jubiliejaus proga 2014m. rugpjūčio 22d. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                    Antos Stankevič  

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson 

 

 

 


