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 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 skiriamų 

lėšų patikslinimo. 

 

 

 

1.SVARSTYTA.  Susirinkimo metu buvo dar kartą primintą apie skirtas lėšas  V kvietimui: 

  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. 

IV kvietimo metu buvo gauta Nemėžio totorių bendruomenės paraiška, kuri vertinimo metu bei 

vietos projektų atrankos valdybos posėdžio metu buvo atmesta. Bet Nemėžio totorių bendruomenei 

apskundus šį sprendimą Žemės ūkio ministerijai, buvo priimtas visų šalių sutarimas leisti 

bendruomenei pakartotinai teikti pakoreguotą paraišką, kurią teigiamai įvertino NMA, 2013m. 

spalio 18 d. projektas vietos projekto atrankos valdybos posėdyje buvo patvirtintas. 

2013m. spalio buvo baigta vertinti V kvietimo metu gautos paraiškos Vietos projektams finansuoti. 

Jos įvertintos teigiamai, yra tinkamos finansuoti, viena iš jų- Maišiagalos amatų centras. VVG iki 

šiol nebuvo gavusi nė vieno projekto, susijusio su amatų centro steigimu. Taigi šis projektas būtų 

prioritetinis. Kitas projektas susijęs su bažnyčios pastato atnaujinimu, tai taip pat svarbu. 

 

Dėl šių priežasčių buvo siūloma valdybai perkelti paramos lėšas: 

- iš II prioritetui Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas 

priemonę „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“  veiklos sričiai „Kaimo 

gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje rėmimas“ ir veiklos sričiai „Vietovės patrauklumą, 

žinomumą didinančios priemonės“ skirtų paramos lėšų   522 277,06 Lt pervesti 150 000Lt. 

 

-iš VPS administravimui skirtų lėšų- 92 387,47Lt,  

 

- sutaupytas lėšas Vietos projektų Nr. LEADER-10-VILNIUS-01-17 ir Nr. LEADER-10-VILNIUS-

01-13 vykdymo metu  - 45 000Lt ( Pareiškėjo raštas pridedamas)   

 

į paramos lėšų sumą, skirtą I prioritetui, tai yra  skirti tam  trūkstamą sumą -287 387.47Lt. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Anton F. Stankevič 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Rima Dubickaja 


