VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2016-V-03

Posėdis įvyko: 2016m. rugpjūčio 29d., 15val.
Adresas: Viršuliškių skg.38, Vilnius
Susirinkimo pirmininkė: V.Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė : Irena Sakson
Dalyvauja: Edvard Zakševskij, Lech Leonovič, Aldona Sadovska, Anton Stankevič, Česlav
Olševski, Zbignev Glazko, Renata Mickevič, Liucina Kotlovska, Vladislav Maliuk, Roman
Tomaševič ( kvorumas yra 10 iš 15 narių), Violeta Jankauskienė, Anželika Kerbed, Irena Sakson
VPS administruojantys darbuotojai.
DARBOTVARKĖ:

1.

Dėl Vilniaus rajono VPS pradžios;

2.

Dėl planavimo pirmųjų kvietimų pagal VPS;

3.

Dėl naujo darbuotojo priėmimo VVG VPS administravimui;

4.

Dėl dalyvavimo LKT konferencijoje Palangoje;

5.

Dėl dalyvavimo Kontaktų mugėje LITEXPO;

6.

Dėl dalyvavimo tarptautinėje LEADER konferencijoje Estijoje;

7.

Dėl kvietimo vykti į Vokietiją (Brandenburgo žemės) gerosios
patirties apsikeitimui ir kontaktų užmezgimui.

1. SVARSTYTA: VPS projekto vadovė Violeta Jankauskienė informavo valdybą, kad VPS
sutartis jau pasirašyta. Norint pardėti VPS įgyvendinimą, būtinos VP administravimo taisyklės,
kurios šiuo metu derinamos. Susirinkimo metų valdybos nariai buvo supažindinti su šių taisyklių
projektu. V. Jankauskienė papasakojo apie naujoves, su kuriomis susidurs VrVVG valdybos
nariai, VP pareiškėjai. Valdybos nariams reikės atkreipti dėmesį į naujus privačių ir viešųjų
interesų derinimo reikalavimus, VP paraiškos bus vertinamos per du etapus ir t.t.

2.

SVARSTYTA: Kadangi taisyklės dar derinamos, po kurių patvirtinimo reikės rengti ir

derinti su NMA Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus,

todėl sunku suplanuoti naujų

kvietimų datą. Planuojama, kad bus du atskiri kvietimai 2017m. pradžioje. Kvietimų metu bus
sumuojamos VPS numatytos 2016m. ir 2017m. kvietimams skirtos paramos lėšos. Planuojami

kvietimai pagal

šias priemones: LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų

išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ ir
LAEDER-19.2.-SAVA-7 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.
NUTARTA. Pritarti tokiam VPS veiksmų planui.
3.SVARSTYTA: Planuojama priimti naują darbuotoją pusei etato

viešųjų ryšių specialistės

pareigoms. Pasiūlyta Lucijanos Binkevič kandidatūra. Ji turi patirties administruojant 2007-2013
m. KPF vietos projektą „Vaidotų parapijos Juodšilių bažnyčios parapijos namų įrengimas“.
Projektas buvo vykdomas daugiau negu 1 metai be to ji yra narė Vilniaus r. VVG nuo 2004m. Ne
vienerius metus ji buvo LEADER metodo įgyvendinimo koordinacinės grupės narė Žemės ūkio
ministerijoje. Kandidatas pagal

VPS atrankos taisykles

atitinka minimalius reikalavimus.

15.2.4.punktas nurodytus viešųjų ryšių specialistui – turėti aukštąjį išsilavinimą, žinių LEADER
metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse; turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo
patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
Planuojama įdarbinti nuo 2016 m. rugsėjo 12 d.. Darbo užmokestį nustatyti, pagal
VPS administravimo taisykles,

viešųjų ryšių specialistui taikomas 1.1.1.2. punktas, kuriame

nustatyta pareigybės kategorija A12 ir algos priedas, kuri numato tinkamų finansuoti išlaidų 1.1.1.
punktas, kai darbo stažas (VPS administravimo patirtis) nuo 1 m. iki 3 m., tai bazinio darbo
užmokesčio priedas - 15 proc.
BALSUOTA. 10 – už. Vienbalsiai.
NUTARTA. L.Binkevič kandidatūra patvirtinti ir įdarbinti nuo 2016 m. rugsėjo 12 d.
4. NESVARSTYTA: Kadangi neturime konkrečios informacijos iš Žemės ūkio ministerijos apie
planuojamą konferenciją, šis klausimas nesvarstomas.
5.SVARSTYTA: Rugsėjo 3 d. Vilniaus rajono VVG su kaimo bendruomenėmis dalyvaus
LITEXPO kontaktų mugėje. Iš Vilniaus rajono atstovaus Vilniaus r. VVG, Nemėžio totorių
bendruomenė, Sužionių bendruomenė kaip versliausia bendruomenė, H.Silevič Slabados kaimo
bendruomenės astronomas ir etnologė J.Norkūnienė Verbų seklyčios vadovė atstovaus Čekoniškių
bendruomenę.

NUTARTA. Kandidatams bei dalyvavimui pritarti.
¶

6.SVARSTYTA: V.Jankauskienė informavo, kad 2016 m. rugpjūčio 23-26 d. dalyvavo
tarptautinio bendradarbiavimo LEADER mugėje Estijoje. Šios kelionės tikslas užmegzti kontaktus
su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis. 2017 metais Vilniaus r. VVG planuoja pradėti rengti
tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems būtini partneriai iš kitų šalių. Šiame renginyje
dalyvavo daugiau kaip 280 dalyvių iš įvairių šalių todėl kelionės metu buvo puiki proga užmegzti
tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, sužinoti apie LEADER įgyvendinimo eigą kitose šalyse.
V.Jankauskienė vyko kaip VVGT atstovė, todėl kelionės išlaidos buvo finansuojamos VVGT
lėšomis.
NUTARTA. Komandiruotei pritarta.

7.SVARSTYTA: Vilniaus r. VVG gavo kvietimą 2016 m. rugsėjo 19-23 d. vykti į Brandenburgą
Vokietijoje. Susitikimo tikslas – bendradarbiavimo projektai tarp Lietuvos ir Vokietijos jaunimo
srityje. Susitikimo

esmė

–

gerosios

patirties apsikeitimas

ir kontaktų užmezgimas,

bendradarbiavimo projektai. Tikslinė grupė – Lietuvos VVG dirbančios su jaunimu ir tikrai
norinčios rengti tarptautinius projektus jaunimo tema. Vilniaus r. VVG VPS numatytas poreikis
aktyvinti jaunimą, todėl siūloma dalyvauti šioje kelionėje. Į šią komandiruotę deleguoti siūloma
Anželikos Kerbed kandidatūrą.
NUTARTA. Pritarta dalyvavimui susitikime su Vokietijos VVG, deleguoti Anželiką Kerbed
vykti į komandiruotę.

Pirmininkė

V.Jankauskienė

VPS finansininkė

I.Sakson

