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DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl pasirengimo teikti paraišką Tarptautiniam projektui finansuoti. 

2. Dėl  Vilniaus rajono VVG III kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

pratęsimo iki balandžio 2d. 

3. Dėl  Vilniaus rajono VVG  III kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal I  

prioritetą Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra Veiklos sritį Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir 

įrengimas termino patvirtinimo bei dėl skiriamų lėšų. 

  4. Dėl pasirengimo teikti paraišką Teritoriniam projektui finansuoti. 

  5.Einamieji klausimai. 

  

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo dar karta aptartas rengiamas tarptautinis 

projektas su italų, prancūzų bei belgų VVG partneriais. Šio projekto galutinis tikslas - skatinti 

verslumą, sukuriant vietos produkcijos kokybės ženklą. Be to rengiant projekto galutinį variantą, 

buvo nutarta, kad projekto metu  Vilniaus rajono VVG tikslinga įsteigti asociaciją, kuri 

administruotų vietos produkcijos kokybės ženklo suteikimą, kontrolę ir pan. 

  

  NUTARTA. Pritarti tarptautinio projekto galutiniam variantui. 

 

2.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo aptarta situacija, susijusi su III kvietimo teikti 

vietos projektų paraiškas pagal I  prioritetą Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę 

Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklos sritis Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas ir Istorinę, 

etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir 

modernizavimas eiga. Potencialūs pareiškėjai ruošiasi laiku pateikti vietos projektų paraiškas, tačiau 

dėl didelio kiekio techninių projektų rengimo darbų apimties yra galimybė laiku nespėti tinkamai 



parengti paraiškas. Manome, kad būtų tikslinga pratęsti III kvietimo terminą. Siūloma pratęsti šį 

kvietimą iki balandžio 2d. 

 

   NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.  

 

3.SVARSTYTA. Siekiant  efektyviau panaudoti likusias lėšas, buvo svarstoma galimybė 

IV kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal I prioritetą Patrauklios gyventi kaimo aplinkos 

kūrimas priemonę Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklos sritį Patalpų bendruomenės reikmėms 

atnaujinimas ir įrengimas organizuoti nuo 2012m. birželio mėn. Šiam  kvietimui skirti  visas 

likusias šiai veiklos sričiai numatytas lėšas ~1 900 149Lt.  

              

  NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

4.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo pristatyta rengiamo būsimo teritorinio projekto 

idėja, projekto tikslai, uždaviniai, partneriai. Buvo aptartas pažintinis dviračių maršrutas, kuris eitų 

per Vilniaus rajono teritoriją, susijungtų su Širvintų bei Švenčionių savivaldybėmis. Priedas Nr.1 

Valdybos nariams buvo pristatytas būsimo projekto biudžetas. Vilniaus rajono VVG šiam tikslui 

planuoja skirti iki 75 317Lt. 

 

 NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

              5. SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstomi ir kiti einamieji klausimai:  dėl 

bendruomenių pasirengimo teikti projektinius pasiūlymus 2012m. vasario mėn. LKT, dėl Vilniaus 

rajono vietos plėtros strategijos viešinimo konferencijos organizavimo 2012m. kovo mėn.; dėl 

Vilniaus r. VVG visuotinio narių susirinkimo sušaukimo kovo mėn., bei kt. 
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