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DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl Vilniaus rajono VVG vykdomos Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos 

pakeitimo. 

2. Dėl  Vilniaus rajono VVG II kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal 

vietos plėtros strategiją dokumentacijos patvirtinimo. 

3. Dėl skiriamų lėšų II-ajam kvietimui pagal  I ir II prioritetus. 

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

vietos plėtros strategiją  termino patvirtinimo. 

  5. Einamieji klausimai. 

    

 

1.SVARSTYTA.  Pasikeitus KPP įgyvendinimo taisyklių bei Administravimo taisyklių 

nuostatoms, buvo siūloma padaryti tam tikrus pakeitimus Vilniaus rajono vietos plėtros strategijoje, 

susijusius su strategijos administravimu: 

1. supaprastinti strategijos ir paramos strategijai įgyvendinti sutarties pakeitimų vykdymo 

procedūrą; 

2. supaprastinti Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimo ir 

derinimo procedūrą. 

Be to buvo pateikti svarstymui pasiūlymai daryti pakeitimus, susijusius su strategijos 

įgyvendinimu, atsižvelgiant į KPP įgyvendinimo taisyklių bei Administravimo taisyklių naujas 

nuostatas: 

1.keisti suderinimo su Vilniaus rajono savivaldybės strateginiais dokumentais, planais 

forma; 

2.derinti dokumentų, pateikiamų investuoti į valstybinį nekilnojamąjį turtą-žemę, tvarką su 

Nacionaline žemės tarnyba; 



3.atsisakyti veiklos aprašo kaip atskiro dokumento; 

4.nustatyti nekilnojamojo turto, į kurį investuojama įgyvendinant vietos projektą, vertės 

nustatymo tvarką; 

5.supaprastinti vietos projektų patikrų vietoje atlikimo tvarką; 

6.  pailginti didžiausią galimą vietos projekto įgyvendinimo trukmę iki 36 mėnesių;  

Susirinkimo metu buvo pateikti svarstymui pasiūlymai daryti pakeitimus, susijusius su 

strategijos įgyvendinimu pagal I prioriteto „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra”: 

1. finansuoti kaimo vietovei svarbių statinių remontą; 

2. patvirtinti kaip netinkama išlaida – ilgalaikio turto draudimo paslauga; 

3. patvirtinti kaip netinkama išlaida – investicijos į nekilnojamąjį turtą, priklausantį 

nuosavybės teise fiziniams asmenims. 

4.numatyti du avanso dydžio išmokėjimo būdus: 

-20 proc. be finansų institucijos garantijos; 

-40 proc. su finansų institucijos garantija(110 proc. gaunamai avanso sumai); 

              5. padidinti finansuojamą bendrųjų išlaidų dalį. Ji  gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti vietos 

projektui išlaidų gali būti skirta konsultuoti vietos projekto įgyvendinimo klausimais. 

Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su  naujovėmis administravimo taisyklėse, 

administruojant vietos projektus, t.y. vietos projektai, kurių prašoma suma neviršija 25 000LT. 

VVG valdybos nariai buvo supažindinti su šių projektų administravimo tvarka. Išdiskutavus šių 

projektų privalumus ir trūkumus buvo nuspręsta II kvietimui šių projektų atsisakyti. 

 

NUTARTA. Pasiūlymams pritarti (vienbalsiai). 

 

 

 

2.SVARSTYTA. Atsižvelgiant į patvirtintus pakeitimus Vilniaus rajono vietos plėtros 

strategijoje, susijusius su strategijos administravimu bei įgyvendinimu, o taip pat siekiant spartesnio 

Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo buvo pateiktas pasiūlymas savarankiškai 

parengtą dokumentaciją patvirtinti susirinkime be NMA derinimo procedūros. (Taisyklės 

pridedamos). 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.  

 

3.SVARSTYTA.  Susirinkimo metu buvo akcentuojama, kad po  I kvietimo buvo 

gauta palyginus nedaug paraiškų vietos projektams finansuoti, todėl buvo siūloma  II  kvietimui 



skirti visas likusias  lėšas, skirtas  strategijoje vietos projektams, ir neriboti bendruomenių, teikiant 

projektus pagal visas veiklos sritis. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

4.SVARSTYTA. II kvietimą pagal abu prioritetus buvo siūloma pradėti 2011 m. 

gegužės 16d. ir baigti  pagal II prioritetą  2011m. liepos 1d., pagal I prioritetą – 2011 m. spalio 14d.   

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 

 

 

5.SVARSTYTA.Susirinkimo metu  buvo  aptarti ir kiti einamieji klausimai. Diskusijų 

metu svarstant apie sklandesnį pasiruošimą vietos projektų paraiškų II kvietimui buvo nutarta 

organizuoti bendruomeninėms organizacijoms kiekvieną trečiadienį konsultacijas, kurių metu 

susirinkę bendruomenių lyderiai galėtų pasikonsultuoti projektų rengimo, įgyvendinimo klausimais, 

pasidalinti patirtimi sprendžiant kasdieninius bendruomenių reikalus, sprendžiant vietos problemas. 

Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su tarpregioninio ir tarptautinio projektų pasiruošimo eiga. 

Papasakota apie projektinius pasiūlymus, pateiktus nuo Vilniaus rajono bendruomenių ir VVG į 

Lietuvos Kaimo Tinklą. Buvo aptariamas dalyvavimas kitų VVG organizuojamose renginiuose. 

VVG Tinklas balandžio 11-15d. organizuoja dalykinę kelionę - tarptautinį seminarą į Latviją, 

Estiją, Suomiją, Švediją. Kiekviena VVG deleguoja po vieną narį į šią kelionę. Vilniaus rajono 

VVG atstovaus Agnieška Lembovič. Toliau buvo svarstoma dėl mūsų VVG organizuojamų 

konferencijų bei  dėl planuojamo visuotinio susirinkimo. 

 

NUTARTA. 1. Sukviesti Vilniaus rajono VVG  visuotinį susirinkimą 2011m. balandžio 27d. 

15,00val. Viršuliškių skg.38; 

 2. Organizuoti 2011-06-10 Vilniaus rajono VVG konferenciją, susijusią su LEADER 

metodo įgyvendinimu, Vilniaus rajono bendruomenėms bei   kitoms visuomeninėms 

organizacijoms; 

 3. Organizuoti 2011-07-08 Vilniaus rajono VVG konferenciją, susijusią su LEADER 

metodo įgyvendinimu, vietos veiklos grupės nariams.   

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                        Violeta Jankauskienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson              

 

 


