VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr.15-1

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų vasario dešimta diena
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
15,00val.
Posėdis įvyko 2015 m. vasario 10 d. (15 val. pradžia - 17 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė Irena Sakson
Dalyvauja nariai: Asociacijoje Vilniaus rajono vietos veiklos grupė yra 32 nariai: 30 narių fiziniai, 2
atstovauja Vilniaus rajono savivaldybę. (21 narys dalyvauja iš 32), dalyvauja kandidatai į narius ir
VVG administracija – dalyvių registracijos sąrašas pridedamas.
Visi asociacijos nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių susirinkimą elektroniniu
paštu, kaip tai numato Vilniaus rajono vietos veiklos grupės įstatų (registr. 2013m.kovo 13d.) 24
punktas.
Viso - 21 balsas, kas sudaro 66 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus.
Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti.
Susirinkimo pirmininku buvo pasiūlyta išrinkti valdybos pirmininką Anton Stankevič, o
susirinkimo sekretorę - Irena Sakson.
Bendru sutarimu NUTARTA:
1.Susirinkimo pirmininku išrinkti Anton Stankevič;
2.Susirinkimo sekretor išrinkti Ireną Sakson.
Susirinkimo pirmininkas A.Stankevič supažindino su visuotinio narių susirinkimo darbotvarke, kuri
buvo išsiuntinėta visiems į susirinkimą kviestiems nariams, paklausė ar sutinka su tokiu turiniu, ar
yra papildymų. Pasiūlymų nebuvo.
Bendru sutarimu NUTARTA patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (išdėstytą žemiau protokole).

DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo už 2014m.
3. Dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
4. Dėl Vilniaus r. VVG įstatų keitimo.
5. Dėl naujo kolegialaus valdymo organo rinkimo.
6. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m.
finansavimo laikotarpiui :
6.1.Dėl poreikių analizės:

6.2.Dėl VPS investavimo sričių;
6.3.Darbo grupės sudarymas VPS rengimui;
7. Dėl rengimo paraiškos parengiamajai paramai naujos vietos plėtros
strategijos ruošimui gauti.
8. Einamieji klausimai, diskusijos.

1. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė susirinkimo dalyvius
supažindino su Vilniaus rajono VVG vykdoma veikla per paskutinius metus, susijusia su strategijos
bei kitų projektų vykdymu. Pasisakymo medžiaga Priede Nr.1. Metinė asociacijos veiklos ataskaita
įvertinta teigiamai. Pasiūlyta patvirtinti.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-nėra.
NUTARTA. Patvirtinti veiklos ataskaitą už 2014m.
2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG finansininkė Irena Sakson pristatė finansinę atskaitomybę,
balansą už 2014 m., veiklos rezultatų ataskaitą bei finansinės atskaitomybės paaiškinamąjį raštą.
Priedas Nr.2. Metinė asociacijos finansinė ataskaita įvertinta teigiamai. Pasiūlyta patvirtinti.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-nėra.
NUTARTA. Patvirtinti finansinę ataskaitą už 2014m.
3. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 32 nariai. Naujais

nariais norėtų tapti šie

kandidatai:
1.Aldona Sadovska, atstovauja Maišiagalos bendruomenės centrą;
2. Honorata Masalskienė, atstovauja Dukštų Šv.Onos parapijos bendruomenę;
3.Česlava Zadranovič, atstovauja Mickūnų jaunimo bendruomenę;
4.Danuta Darčianova, atstovauja Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenę;
5.Liudas Kaškonas, atstovauja Melekonių kaimo bendruomenę (Pagirių sen.).
Kiekvienas kandidatas į VVG narius prisistatė, Liudą Kaškoną pristatė Artūras Želnys. A.Stankevič
pasiūlė balsuoti už visus kandidatus atviru balsavimu.
Rita Tamašunienė nusišalino nuo balsavimo.
BALSUOTA. „UŽ“-20; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-1.
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.
NUTARTA. Patvirtinti balsavimo rezultatus.

(Pilnas narių sąrašas pridedamas prie protokolo

Priedas Nr.3).
4. SVARSTYTA. V.Jankauskienė papasakojo, kad rengiant naujas VPS 2014-2020m.

finansiniam periodui VVG kaip asociacijoms bei valdymo struktūrai taip pat
numatyti tinkamumo reikalavimai:
- veiklą grįsti trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios –
partnerystės principu;
- sudaryti kolegialų valdymo organą, turintį teisę priimti sprendimus dėl KPP
priemonės „LEADER“ įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje, susidedantį iš ne
mažiau kaip 11 narių atstovaujančių skirtingiems sektoriams:
1. pilietinei visuomenei turi atstovauti ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau
kaip 49 proc. narių;
2. verslui– iki 35 proc. narių;
3. vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių.
Atitiktį pareiškėjo tinkamumo sąlygoms kaimo vietovių VVG turi užtikrinti viso
VPS įgyvendinimo laikotarpio metu.
Kolegialaus valdymo organo nariai turi būtų renkami visuotiniame narių
susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie:
- turi būti įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų paskyrimo dieną į
kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40
proc. nesvarbu, kurios lyties atstovų);
-turi keistis VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metai pasikeistų
mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą;
3. užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą.
Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius,
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys,
savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat
savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai
kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui.
Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi
galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams, jis turi aiškiai raštu
išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario
pareigas;
15.3.4. būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo paskyrimo į kolegialų
VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su
BIVP metodo taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG
valdymo organo narių). Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra
596131007, 596131008 ir 396131007;
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Taigi jau teikiant naująją VPS, paraiškos teikimo metu kolegialus valdymo
organas turi atitikti naujus 2014-2020m. reikalavimus. VPS kvietimas bus nuo
2015m. balandžio iki rugpjūčio mėn., taigi periodai kertasi, todėl mūsų asociacijai
reikia koreguoti įstatus ir išrinkti dar vieną kolegialų organą.

BALSUOTA.
NUTARTA:
5. SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstomi kiti einamieji klausimai. Šiuo metu vyksta
kvietimas bendruomenėms teikti paraiškas paramai gauti iš nacionalinių lėšų. Bendruomenės buvo
raginamos dalyvauti konkurse.
NUTARTA: Suorganizuoti šventinį renginį 10 metų jubiliejaus proga 2014m. rugpjūčio 22d.
6. 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. Vilniaus r. VVG susirinkime taip pat buvo analizuojamos
įvairios galimybės, kuriant VPS. Susirinkimo metu buvo atkreipta dėmesys į mažą paramos lėšų
dalį tenkančią 1 rajono gyventojui.
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. 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 rengiant naują vietos plėtros
strategiją, tikslinga aptarti potencialių pareiškėjų lūkesčius, gerai išsiaiškinti vietos gyventojų,
bendruomenių poreikius.( Priedas Nr.4)
7. SVARSTYTA.
8. SVARSTYTA.

4

Susirinkimo pirmininkas

Antos Stankevič

Susirinkimo sekretorė

Irena Sakson
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