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Dalyvauja nariai: Irena  Sakson, Edvard Tomaševič, Česlav Olševski, Violeta 

Jankauskienė, Anton F. Stankevič , Lech Leonovič, Zbignev Glazko,(7 nariai iš 9 

dalyvauja - narių registracijos sąrašas pridedamas), Liucina Kotlovska(VRSA 

atstovė), Elvita Medekšienė, Anželika Kerbed (projekto administratorės), Vladislav 

Kondratovič ( Vilniaus r. VVG narys). 

 

 

DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl  Vilniaus rajono VVG  V kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal I-ąjį  

prioritetą Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra Veiklos sritį Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas bei 

pagal  II-ąjį prioritetą  Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos 

įvairinimas visas veiklos sritis termino patvirtinimo bei dėl skiriamų lėšų. 

   

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

  vietos plėtros strategiją dokumentacijos patvirtinimo. 

   

  3. Dėl teritorinio ir tarptautinio projektų. 

   

  4. Dėl Vilniaus rajono VVG visuotinio susirinkimo sušaukimo termino. 

   

  5. Dėl planuojamos konferencijos, kiti einamieji klausimai. 

 

  

 1.SVARSTYTA. Buvo svarstoma galimybė V kvietimą  Vietos projektų paraiškoms 

teikti  pagal I prioritetą Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra veiklos sritį  “Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas” bei pagal  II-

ąjį prioritetą  Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas visas 

Veiklos sritis organizuoti nuo 2012m.gruodžio  mėn.27d.  9 val.  iki 2013 m. vasario 18d. 15val. 

Šiam  kvietimui skirti  visas likusias pagal prioritetus numatytas  lėšas: 

 -pagal I  prioritetą  Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas priemonę Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas” 

skiriama 347 362,93 Lt  lėšų (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 500 



000 Lt). Jeigu IV kvietimo  vertinimo metu ar dėl kitų priežasčių  atsirastų  nepanaudotų lėšų, skirtų  

šiai veiklos sričiai, jas skirti V kvietimui.  

- pagal II prioritetą Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos 

įvairinimas priemonę „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ skiriama  

• veiklos sričiai „Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje rėmimas“ – 322 277,06 

Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 80 000 Lt); 

• veiklos sričiai „Vietovės patrauklumą, žinomumą didinančios priemonės“ – 200 000 Lt 

(didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 80 000 Lt). 

- pagal II prioritetą Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos 

įvairinimas priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“  skiriama 

• veiklos sričiai „Verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimo, gyventojų verslumo skatinimo 

priemonės“ – 80 000 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 80 000 

Lt). 

Jeigu dėl kokių priežasčių  atsirastų  nepanaudotų lėšų  skirtų  šiam  prioritetui, jas skirti V 

kvietimui.  

  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 V 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 bei bei pagal  II-ąjį prioritetą  

Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas patvirtinti 

susirinkime be NMA derinimo procedūros. (Taisyklės pridedamos. 1priedas). 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

3.SVARSTYTA. Vilniaus rajono vietos veiklos grupė  2012m. spalio 11d. gavo 

projekto koordinatorių  italų VVG „Castelli Romani e Monti Prenestini“ pranešimą dėl projekto 

„ŽEMĖS ŪKIS, VALDYMAS, PATIRTIS  (VIETINĖS PRODUKCIJOS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS 

PLĖTRA“) sustabdymo. 

2012m. vasarą  vienam iš keturių mūsų partnerių belgų VVG  PAYS DES 

CONDRUSES nepatvirtino paraiškos dėl jiems per ilgo projekto vykdymo  termino. Per šį 

laikotarpį buvo  mėginama rasti ketvirtą parnerį, bet nesėkmingai. Italų VVG „Castelli Romani e 

Monti Prenestini“ dėl jiems nustatytų  projekto vykdymo terminų taip pat turėjo sustabdyti galutinai 

projektą. Dėl šios priežasties Vilniaus rajono VVG taip pat galutinai sustabdo šį projektą. Šiuo metu 



kvietimas teikti paraiškas  gauti finansavimą tarptautinių ir teritorinių projektų vykdymui  yra 

pasibaigęs, tačiau yra planuojama jį pratęsti. Taigi buvo svarstoma galimybė ieškoti naujų partnerių 

ir teikti paraišką iš naujo. 

Susirinkimo metu buvo pristatyta teritorinio projekto vykdymo eiga. Paraiška paramai 

gauti teritoriniam projektui buvo pateikta 2012 m. rugsėjo 13d. Bendradarbiavimo projektams 

įgyvendinti pagal Programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ vienai VVG 

per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį gali būti skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos 

lėšų. 2011m. spalio 19d. Vilniaus r. VVG nusprendė tarptautiniam projektui skirti šešiasdešimt 

tūkstančių eurų (207 000,00Lt). Likusi suma (75 317,00Lt) bus skirta teritoriniam projektui. 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

  

 4.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstoma dėl Vilniaus rajono VVG  

visuotinio susirinkimo sušaukimo termino bei  planuojamų svarstyti klausimų. Buvo siūloma 

sušaukti visuotinį susirinkimą  2013m. sausio 25d. Susirinkimo metu bus svarstoma metinė veiklos 

ir finansinės ataskaitos, planuojama koreguoti asociacijos įstatus, bus perrenkama valdyba bei 

svarstomi  kiti  klausimai. 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Visuotinį susirinkimą sušaukti 2013m. sausio 25d. 

 

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

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

konferencijas bendruomenėms ir VVG nariams. 2011-08-24  Vilniaus rajono VVG suorganizavo 

konferenciją, susijusią su LEADER metodo įgyvendinimu, vietos veiklos grupės nariams.  Buvo 

pateiktas pasiūlymas  konferenciją, susijusią su LEADER metodo įgyvendinimu, Vilniaus rajono 

bendruomenėms bei   kitoms visuomeninėms organizacijoms,  perkelti į sausio mėnesį. Siūloma 

gruodžio mėnesį organizuoti viešinimo konferenciją, vykdant Vilniaus rajono vietos plėtros 

strategiją. Be to buvo siūloma Vilniaus rajono VVG nariams suorganizuoti mokymus Su LEADER 

temomis susijusius bendrųjų įgūdžių tobulinimui. 

 NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

Susirinkimo pirmininkė                        Violeta Jankauskienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson              

 

 

 

 
 

 


