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Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė: Rima Dubickaja
Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Zbignev Glazko, Česlav Olševski, Rima
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administruojantys asmenys).

DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus r. VVG VPS vietos projektų vykdymo stebėsenos.
2. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos 2014-2020m.laikotarpiui.
3. Dėl kaimo parlamento.

1.SVARSTYTA. Vilniaus r. vietos plėtros strategiją numatyta įgyvendinti per 73 mėnesius. Nuo
2009m. rugpjūčio 2d. jau praėjo 55 mėnesiai. Iki strategijos įgyvendinimo pabaigos (2015-09-01)
liko 18 mėnesių. Visi vietos projektai turi būti įgyvendinti iki 2015-06-01, o tai reiškia , kad liko
tik 15 mėnesių. Siekiant sėkmingai įgyvendinti numatytus tikslus, buvo atlikta VPS vykdymo
stebėsena 2014m. vasario mėnesiui. Valdybos nariams buvo pateikti duomenys, grafinės lentelės,
apie vietos projektų įgyvendinimo eigą. Buvo analizuojamos priežastys, kodėl kai kurie vietos
projektai taip ilgai vykdomi. Kaip pagrindinės priežastys buvo minimos šios:
1. Kvietimų Vietos projektų (investicinių) paraiškoms teikti terminai buvo uždelsiami dėl S.Į.
Vilniaus rajono plano lėto rengimo techninių projektų;
2. Lėtas viešųjų pirkimų vykdymas Vietos projektų, kurių pareiškėjas VRSA.
3. II kvietimo 2 investicinius Vietos projektus, kurių vertė 400 000LT, III ir IV kvietimo 36
investicinius Vietos projektus , kurių vertė 5 981 006Lt, galėjome paleisti startuoti nuo 2013m.
pavasario. Bet su pareiškėjais nusprendėme, kad bus efektyviau susilaukti sąskaitų apmokėjimo
būdo. Sutartys buvo pakoreguotos vasarą, įvykdžius VP, rangos darbai kai kur jau įvykdyti, kai kur
įpusėję, ir sustojo, nes pateikus rudenį MP, jie buvo neapmokėti. Žiema buvo šilta, rangovai
skundėsi, kad nėra pinigų. Akivaizdu, kad įsisavinimas vėl užsidels.
4.Nemėžio bendruomenės Vietos projekto paraiškos vertinimas buvo neigiamas. Bet , apskundus
Vilniaus r. VVG valdybos sprendimą ŽŪM prie FM, paraiškai pataisyti buvo suteiktas papildomas
laikas, pataisius paraišką NMA Ją įvertino teigiamai. Reikėjo ieškoti papildomų lėšų V kvietimo
vietos projektų paraiškoms finansuoti. Lėšos buvo surastos, bet taip vėl užtruko VPS lėšų
įsisavinimas.

Atsižvelgus į visas anksčiau minėtas priežastys, buvo nuspręsta sekti sudėtingų Vietos projektų
vykdymo eigą.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
2.SVARSTYTA. Žemės ūkio ministerijos atstovai įvairiuose susitikimuose ragina vietos veiklos
grupes pradėti inicijuoti įvairius susitikimus su bendruomenėmis, aptariant būsimos strategijos
rengimą, atlikti SSGG analizę ir pan. Taigi Vilniaus r. VVG valdybos susirinkime vėl buvo
analizuojamos įvairios galimybės, kuriant VPS. Susirinkimo metu buvo atkreipta dėmesys į mažą
paramos lėšų dalį tenkančią 1 rajono gyventojui. Buvo analizuojama galimybė Vilniaus r. VVG
dalinti į dvi grupes, kadangi labai didelė teritorija, daug įvairių pareiškėjų. Bet tuomet labai išaugtų
administravimo išlaidos, o tai būtų nenaudinga tiek organizacijai, tiek visam rajonui.
Naujuoju periodu numatyta Vilniaus r. VVG vietos plėtros strategijai, jeigu vertinimo metu gautų
100 balų, finansuoti maksimaliai 14 740 000Lt. Jeigu VPS vertinimo metu surinktų 70 balų- 10
800 000. Tai yra dar preliminarūs skaičiai ir tokią paramos sumą VVG gautų. Administravimo
išlaidoms būtų skirta iki 20 procentų VPS paramos sumos. Pereitą laikotarpį VVG strategijai
įgyvendinti buvo gavusi 16 160 000Lt. Ši paramos suma buvo skirta 5 metams. Dabar finansavimo
periodas pailgėjo vieneriais metais, paramos suma sumažėjo, tačiau potencialių pareiškėjų skaičius
nuolat auga. Vietos projektams finansuoti geriausiu atveju būtų skirta apie 12 000 000Lt. Jeigu
dalinti pagal seniūnijas, kad būtų lengviau įsivaizduoti finansavimo galimybes, tai būtų 520 000Lt.
Kai kuriose seniūnijose yra įsteigta 1 bendruomenė, kai kuriose 4-5. Be to yra ir kitų visuomeninių
organizacijų, biudžetinių įstaigų ir kt. Taigi, akivaizdu, kad konkurencija iš tiesų bus. Todėl
tikslinga organizuoti kuo daugiau susitikimų tema "2014-2020 finansavimo perspektyvu apžvalga,
pradinių idėjų, galimybių aptarimas" su 23 seniūnijų gyventojais bei kitomis tikslinėmis grupėmis,
aptarti 2014-2020 finansavimo perspektyvas, įvairias idėjas bei kt., kad potencialūs pareiškėjai
žinotų, ko tikėtis ateityje.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Organizuoti susitikimus su 23 seniūnijų gyventojais bei kitomis
tikslinėmis grupėmis.
3.SVARSTYTA.Dėl kaimo parlamento pristatymo visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu
buvo pasakojama apie kuriamą Kaimo parlamentą bei ketinimą dalyvauti jame.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
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