VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr.11-1
Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų balandžio dvidešimt septinta diena
Viršuliškių skg. 38 , Vilnius
Posėdis įvyko 2011 m. balandžio 27 d. (14 val. pradžia - 17 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė Irena Sakson
Dalyvauja nariai: Rima Dubickaja, Miroslava Snežko, Renata Mickevič, Edvard Zakševski, Rita
Tamašunienė, Roman Tomaševski, Jurij Levko, Edvard Tomaševič ,Zbignev Glazko, Aleksandr
Liachovič, Violeta Jankauskienė, Vladislav Kondratovič, Antoni Šostko, Jan Sinicki, Irena
Sakson,Vladzimiež Sipovič, Kristina Stefanovič, Lilija Prontkelevič, (18 narių dalyvauja iš 25 –
narių registracijos sąrašas pridedamas), Elžbieta Sadaiska .Anželika Kerbed ir Elvita Medekšienė
(Vilniaus r. VVG administratorės).
Nariai patvirtina, kad apie susirinkimo sušaukimą buvo informuoti tinkamai ir laiku.
Viso - 18 balsų, kas sudaro 72 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus.
Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo už 2010m.
3. Dėl tarptautinio ir tarpregioninio projektų parengiamųjų darbų.
- Dėl planuojamų konferencijų 2011m. vasarą:
- Organizuoti 2011-07-08 Vilniaus rajono VVG konferenciją, susijusią su LEADER
metodo įgyvendinimu, vietos veiklos grupės nariams.
4. Dėl planuojamų konferencijų 2011m. vasarą:
5.

Einamieji klausimai

1.SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus rajono VVG vykdoma
veikla per paskutinius metus, susijusia su strategijos bei kitų projektų vykdymu. Po I
kvietimo, įvertinus paraiškas, finansavimą gavo 5 pareiškėjai pagal II prioritetą ir 8
pareiškėjai pagal I prioritetą. Nuo gegužės 16d. prasideda II kvietimas. Šiam kvietimui
skiriama likusi dalis: „minkštiems“ projektams 3 022 802Lt, investiciniams – 7 342 606Lt.
Šiuo metu vykdomi intensyviai mokymai, kuriuose ruošiamos paraiškos paramai gauti.
Kvietimas baigsis pagal II prioritetą liepos1d., pagal I prioritetą spalio 14d.

2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG finansininkė Irena Sakson pristatė balansą už 2010
m., veiklos rezultatų ataskaitą bei finansinės atskaitomybės paaiškinamąjį raštą.
NUTARTA: Finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta vienbalsiai.
3.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG šiuo metu pradeda pasirengimą tarptautiniam ir
tarpregioniniam projektų vykdymui. Tarpregioninis projektas būtų vykdomas su Molėtų,
Švenčionių, Ukmergės, Širvintų ir Anykščių VVG. Projekto pareiškėju būtų Ukmergės
VVG, mes būtume partneriais. Projekto tikslas - sukurti bendrą dviračių trasą, kuri būtų
įrengta kiekvienos VVG parinktu maršrutu. Važiuojant tokiu maršrutu būtų aplankomos
istorinės, pažintinės bei šiaip gražios to rajono vietovės.
Tarptautinio projekto vykdymo galimybės analizuojamos su Sant Malo VVG.
NUTARTA. Toliau ruoštis tarptautiniams ir tarpregioniniam projektams.

4.SVARSTYTA.
Vilniaus rajono VVG šiais metais pakoregavo Įgūdžių projektą „Vilniaus rajono VVG bei
potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“, numatė
konferencijas, susijusias su LEADER metodo įgyvendinimu. Šios konferencijos bus skirtos
VVG nariams ir bendruomenėms.Konferenciją, skirtą VVG nariams, siūloma organizuoti
Šilutėje rugpjūčio 5d.
NUTARTA. Organizuoti rugpjūčio 5d. Šilutėje konferenciją, susijusią su LEADER metodo
įgyvendinimu, Vilniaus rajono VVG nariams. Konferencijos metu planuojamas susitikimas
su Šilutės VVG nariais.

5.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstomi kiti organizaciniai klausimai,
dalinamasi patirtimi, vykdant projektus ir pan.
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