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DARBOTVARKĖ  

 

1.Dėl I kvietimo vietos projektams pagal II prioritetą rezultatų aptarimo. 

2.Dėl  pasiruošimo sekančiam etapui I kvietimo vietos projektams pagal I prioritetą. 

3.Dėl I kvietimo vietos projektams pagal I prioritetą termino pratęsimo. 

4.Dėl Vilniaus rajono VVG  kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal I prioritetą pagal 

vietos plėtros strategiją dokumentacijos patikslinimo. 

5.Dėl tarpregioninio projekto idėjų. 

6. Dėl mokymų temų aptarimo. 

 

 

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviams buvo pateikta informacija apie  rezultatus I kvietimo  

pagal II prioritetą „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ 

priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų 

verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas „.  Buvo užregistruotos 9 paraiškos , kuriose prašoma 

814 709Lt paramai gauti. Gautos paraiškos perduotos administraciniam vertinimui 

nepriklausomiems ekspertams. 

 

 

2.SVARSTYTA. Susirinkimo metu  buvo aptarinėjami  būsimi investiciniai projektai. Buvo 

nagrinėjamos bendruomenės,kurios norėtų teikti paraiškas pagal I prioritetą. Ieškoma būdų, kaip 

savivaldybė kaip pareiškėja galėtų paspartinti vietos projektų  parengimą, nes šiuo metu 

savivaldybė nespės laiku pateikti paraiškas I kvietimui. 

 

   

3.SVARSTYTA. Išanalizavus esamą situaciją rengiant vietos projektus, buvo pasiūlyta pratęsti I 

kvietimo vietos paraiškoms pagal I prioritetą „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” terminą  iki 2010m. rugsėjo 10d. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 



4.SVARSTYTA Šiuo metu visi potencialūs investicinių projektų pareiškėjai neturi dar galutinai 

paruoštų paraiškų. Kalbantis su jais apie projektų rengimo problemas, buvo paminėtas 

pageidavimas pakeisti bendrųjų išlaidų skaičiavimo būdą, minimą specialiosiose taisyklėse. Buvo 

pasiūlyta pakeisti specialiosiose taisyklėse IX skyriuje 25.8 punkte „Bendrosios išlaidos gali 

sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. kitų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui“ pakeisti „Bendrosios 

išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui“(2 priedas) 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

5.SVARSTYTA.  Molėtų rajono VVG  pirmininkas Virgilijus Šironas pateikė tarpteritorinio  

bendradarbiavimo projekto idėją – Dviračių trasa, jungiančią visų gretimų ir pageidaujančių 

dalyvauti projekte VVG teritorijas.  

Švenčionių VVG pateikė dar vieną pasiūlymą bendradarbiauti. Jų idėja buvo  padaryti įdomią 

turistinę trasą, jungiančią teritorijas, kur gyvena daug lenkų tautybės vietos gyventojų. Abi idėjos 

patiko valdybai.todėl nuspręsta toliau tęsti galimybių dalyvauti šiame projekte nagrinėjimą.  

 

 

6.SVARSTYTA. Buvo nagrinėjamas poreikis mokymų bendruomenėms ir savivaldybės 

atstovams,ruošiantiems vietos projektus pagal pirmą prioritetą. Nuspręsta sudaryti potencialių 

pareiškėjų  darbo grupes ir suorganizuoti jiems reikiamus mokymus. 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                        Violeta Jankauskienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson              


