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DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Vilniaus rajono VVG strategijos keitimo. 

 

SVARSTYTA. Vilniaus rajono vietos veiklos grupė , vadovaudamasi strategijų atrankos 

taisyklių keitimu,  tikslina strategijos finansinį planą: 

- strategijos administravimo išlaidos mažinamos 646 000Lt. Šią sumą perkeliama į strategijos 

vietos projektams skirtas lėšas:  

 Pakeitus vietos projektams skirtas lėšas, kooreguojami atitinkamai ir strategijos 

įgyvendinimo vertinimo rodikliai. 

 

 

NUTARTA. Vilniaus rajono vietos veiklos grupė , vadovaudamasi strategijų atrankos 

taisyklių keitimu,  tikslina strategijos finansinį planą: 

- strategijos administravimo išlaidos mažinamos 646 000Lt. Šią sumą perkeliama į strategijos 

vietos projektams skirtas lėšas:  

 -500 000Lt. perkeliame I prioriteto“Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas 

1.1priemonę Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ 

 -146 000Lt perkeliame į II prioriteto 2.1priemonė“Kaimo gyventojų aktyvumo , 

bendruomeniškumo skatinimas, 2.1.1 veiklos sritį“Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės 

veikloje rėmimas“ 

 Pakeitus vietos projektams skirtas lėšas, buvo pakoreguoti atitinkamai ir 

strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagal I prioriteto „PATRAUKLIOS GYVENTI KAIMO APLINKOS KŪRIMAS“ 

1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 

Produkto 

Kaimo bendruomenių, kitų vietos institucijų 

pateikusių vietos projektus, skaičius 

23 vnt. 

(buvo 12) 

Paremtų kaimų atnaujinimo projektų skaičius 37 vnt.(buvo 36) 

 

 

 

 

 

Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų 

skaičius 

9 vnt.(buvo8) 

Išsaugotų ir (ar) modernizuotų istorinę, 

etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų 

ir (ar) kraštovaizdžio komponentų skaičius 

6 vnt. 

Sutvarkytų ir (ar ) sukurtų viešosios aplinkos 

objektų skaičius 
22 vnt. 

Rezultato 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų 

rezultatais, skaičius 

7 500 žm. Buvo(7000) 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi pagerintomis 

paslaugomis. 

3 000 žm. 

Poveikio 

Padidėjęs vietos gyventojų pasitenkinimas kaimo 

aplinka, gyvenimo sąlygomis 

10 proc. 

projektų rezultatais 

besinaudojančių kaimo 

gyventojų, teigiančių, kad 

jų pasitenkinimas kaimo 

aplinka, gyvenimo 

sąlygomis padidėjo 

 

 

 

Pagal II prioriteto „VIETOS INICIATYVŲ IR PARTNERYSTĖS STIPRINIMAS, KAIMO 

EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS“ 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų aktyvumo, 

bendruomeniškumo skatinimas“ 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 

Produkto 

Kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų, pateikusių 

vietos projektus, skaičius 

15 vnt.  

(buvo10) 

Paremtų projektų skaičius 21vnt. 

Kaimo gyventojų bendruomeniškumą didinančių 

priemonių skaičius 

10 vnt. 

Sukurtų (įgyvendintų) vietovės patrauklumą, žinomumą 

didinančių priemonių skaičius 

10 vnt. 

Rezultato 

Naujai susikūrusių kaimo bendruomenių / kitų 

organizacijų skaičius 

7 vnt. 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, 

skaičius 

7 500 žm.  

(buvo5000) 

Poveikio 

Pagerėjusi kaimo socialinė kultūrinė aplinka kaime 20 proc. projektų 

rezultatais 

besinaudojančių 

kaimo gyventojų 

teigiančių, kad 



kaimo socialinė 

kultūrinė aplinka 

pagerėjo 

 

        

         
 

Susirinkimo pirmininkė                                    Violeta Jankauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė                         Rima Dubickaja 


