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DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl  Vilniaus rajono VVG  IV 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. 

   

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

  vietos plėtros strategiją dokumentacijos patvirtinimo. 

   

  3.Dėl   vietos projektų  pagal II prioritetą. 

   

  4.Dėl planuojamų konferencijų vasarą, dėl dalykinės kelionės į Italiją, kiti 

einamieji klausimai. 

 

 

  

 1.SVARSTYTA. Buvo svarstoma galimybė IV kvietimą 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.15d. iki 2012m. liepos 20d. Šiam  kvietimui skirti  visas 

likusias šiai veiklos sričiai numatytas lėšas (2400148,91Lt) bei likusiai lėšas 170 312,01,01Lt  po III 

kvietimo pagal I  prioritetą  Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra veiklos sritis „Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas “Istorinę, 

etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir 

modernizavimas”. Viso šiai  veiklos sričiai skiriama 2 570 460,92Lt. 

              

  NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 



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 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 patvirtinti susirinkime be NMA 

derinimo procedūros. (Taisyklės pridedamos). 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

3.SVARSTYTA. Po  I ir II kvietimų  teikti Vietos projektų paraiškas pagal II prioritetą  

metu gautos 28 paraiškos. Patvirtinta 21 paraiška, 2 paraiškos derinamos. Siekiant, kad kuo daugiau 

pareiškėjų galėtų pasinaudoti teikiama parama, buvo pateiktas pasiūlymas  likusiai neišnaudotai 

paramos  sumai organizuoti V kvietimą teikti Vietos projektų paraiškas pagal II prioritetą šį rudenį. 

Maksimali paramos suma Vietos projektui būtų 50 000,00Lt. 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 4.SVARSTYTA. Įgyvendinant „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos 

vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ projektą, 2012 metams numatyta suorganizuoti 2 

konferencijas bendruomenėms ir VVG nariams.  Buvo pateiktas pasiūlymas organizuoti  vieną 

konferenciją 2012-07- 27 Vilniaus rajono VVG konferenciją, susijusią su LEADER metodo 

įgyvendinimu, Vilniaus rajono bendruomenėms bei   kitoms visuomeninėms organizacijoms, kitą  

- 2011-08-24 Vilniaus rajono VVG konferenciją, susijusią su LEADER metodo įgyvendinimu, 

vietos veiklos grupės nariams.  

  2012m. birželio 17- 21d.  Vilniaus rajono VVG gavo pakvietimą 

dalyvauti Italijos VVG organizuojamame renginyje, susijusiame su LEADER metodo 

įgyvendinimu. Buvo svarstoma deleguoti 7 atstovus  iš bendruomenių bei kitų visuomeninių 

organizacijų, kaip   esamus ir potencialius Vietos projektų vykdytojus. Jų kelionės išlaidos būtų 

kompensuojamos iš projekto „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos vykdytojų kvalifikacijos 

ir aktyvumo didinimas“. 2 atstovų išlaidos būtų kompensuojamos pagal  Vilniaus rajono vietos 

plėtros strategiją. (Sąrašas pridedamas). 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalykinės kelionės į Italiją 2012-06-17 --- 2012-06-21 , tiesiogiai susijusios su LEADER metodo 

įgyvendinimu, būsimų dalyvių sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                        Violeta Jankauskienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson              

 

 

 

 
 

 

 

 
Vardas pavardė Atstovaujama organizacija 

Vyksta pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos projektą 

1 Violeta Jankauskienė Vilniaus r.VVG pirmininkė 

2 Anželika Kerbed Vilniaus r.VVG administratorė 

   
Vyksta pagal „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo 

didinimas“ projektą 

1.  Sabina Špakovskaja Mykoliškių bendruomenė,  

2.  Andžej Adomaitis Maišiagalos bendruomenė, 

3.  Marek Pščolovki Zujūnų vid. mokykla, Zujūnų bendruomenė 

4.  Natalija Kondratovič Nemėžio bendruomenė,   

5.  Artūras Vaišnoras Ugniagesių draugija,  

6.  Tatjana Andrijauskienė Kaimo turizmo verslo atstovė,  

7.  Robert Komarovski Visalaukio bendruomenė,  


