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Darbotvarkė: 

1. Dėl kylančių problemų įgyvendinant vietos plėtros strategiją. 

2. Dėl nepanaudotų lėšų perkėlimo pagal pirmą kvietimą teikti vietos projektų paraiškas. 

3. Dėl paraiškos pateikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama 

vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių 

vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

4. Dėl paraiškos pateikimo pagal finansuojama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonę „Teritorinis ar Tarptautinis bendradarbiavimas“. 

5. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kylančių problemų įgyvendinant vietos plėtros strategiją. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis  informavo, kad nuo rugpjūčio mėn. VVG tinklas organizavo du 

susitikimus dėl kylančių problemų įgyvendinant vietos plėtros strategijas. VVG akcentavo, kad 

pagrindinė problemą yra daţni įstatymų koregavimai, bei taisyklių derinimo su NMA uţtrukimo. 

Dėl ko yra vėluojama įgyvendinti vietos plėtros strategija. Priimtas susitarimas tarp NMA, VVG ir 

LR ţemės ūkio ministerijos, kad pakeitimai bus keičiami viena kart metuose, taip pat VVG galės 

vieną kart metuose keisti sutartys. Pirmininkas taip pat trumpai informavo apie projekto rengimo 

pasikeitimus. 

VVG administravimo grupė rugsėjo mėn. pabaigoje parengė taisykles antram kvietimui ir 

buvo išsiųstos derinti į NMA, bet jos nebuvo derinamos, kadangi turėjo būti patvirtintas naujas LR 

ţemės ūkio ministro įsakymas su naujausiais pakeitimais. Ministro įsakymas išėjo tik 2010 m. 

gruodţio 07 d. Pagal šį įsakymą yra ruošiamos naujos taisyklės ir paruoštos bus teikiamos NMA 

agentūrai. Planuojama pakviesti antrą kvietimą teikti paraiškas vasario mėn. pradţioje arba 

viduryje. Nes pagal įsigaliojusi įstatymą NMA nuo taisyklių pateikimo per 40 d.d. turi suderinti su 

VVG.  

VVG nariai teiravosi dėl pirmo kvietimo paraiškų. Pirmininkas informavo, kad šiuo metu 

atliekamas antro vertintojo vertinimas. Po vertinimo atlikimo reikės suderinti su NMA  vietos 

projekto paraiškų vertinimo ataskaitą ir tik NMA pritarus bus kviečiama VVG valdybą ir NMA 

atstovai į posėdį dėl projektų paraiškų tvirtinimo. Po to vyks sutarčių parengimas ir suderinimas 

tarp šalių VVG, bendruomenės ir NMA. Suderinus sutartys vyks sutarčių pasirašymas. 



  

 

2. SVARSTYTA. Dėl nepanaudotų lėšų perkėlimo pagal pirmą kvietimą teikti vietos 

projektų paraiškas. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo narius, kad pagal pirmą kvietimą buvo pateiktos 5 

paraiškos. Pirmam kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skirta 1 662 750 Lt. Bendra prašoma 

lėšų suma pagal pirmą kvietimą yra 1 310 483,60 Lt iš viso nepanaudota - 352 266,40 Lt suma. 

Siūlome nepanaudotas lėšas perkelti į antrą kvietimą. Pasiūlyta balsuoti. 

 

 BALSAVO: UŢ – 19, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti nepanaudotas lėšas pirmame kvietime perkelti į antrą kvietimą. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl paraiškos pateikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos 

sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama 

potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad yra parengta paraiška pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai 

pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, 

konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui 

skatinti“. Pagal šią paraišką bus organizuojami mokymai VVG nariams ir administracijai, taip pat ir 

potencialiems vietos projektų pareiškėjams, bendruomenėms, įstaigoms ir kt. Pasiūlyta balsuoti dėl 

pritarimo pateikti vietos projekto paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama 

vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių 

vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

 

BALSAVO: UŢ – 19, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti paraiškos pateikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis 

„Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama 

potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

 

 

4. SVARSTYTA.  Dėl paraiškos pateikimo pagal finansuojama Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ar Tarptautinis bendradarbiavimas“.  

 

Kalbėjo. Romas Kalvaitis informavo, kad VVG yra skirtas paramos lėšų krepšelis pagal 

finansuojama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ar 

Tarptautinis bendradarbiavimas“. VVG gali būti skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt. Finansuojama 

iki 100 procentų visų tinkamų išlaidų. Pareiškėjų gali būti VVG, turinti LR ŢŪM patvirtintą 

strategiją. Norint įgyvendinti šią priemonę reikia pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp projekto 

partnerių. Projekto partneriai gali būti 2 VVG veikiančios Lietuvoje (jei renkamas teritorinis 

bendradarbiavimas) arba ES ar trečiųjų šalių teritorijoje (jei renkamasis tarptautinis 

bendradarbiavimas). Šiuo metu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos VVG „Baldone 

partneryste“. Šiuo metu aktyviai derinama dėl tarptautinio bendradarbiavimo su Prancūzijos 

komuna. Alma Kubilinskienė pasiūlė, kad pagal šia priemonę galimą būtų suorganizuoti maţų 

miestelių festivalio pristatymą. Pirmininkas kvietė visus narius pagalvoti ir pateikti pasiūlymus kaip 



galima naudingiau panaudoti šias lėšas kas suteiktu kaimo ţmonėms didesnę pridėtinę naudą. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paraiškos teikimo pagal programos priemonę „Tarptautinis ir teritorinis 

bendradarbiavimas“. 

 

BALSAVO: UŢ – 19, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti paraiškos pateikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonę „Teritorinis ar Tarptautinis bendradarbiavimas“.  

 

5. SVARSTYTS. Kiti klausimai. Dėl VVG nario delegavimo į Lietuvos Respublikos 

ţemės ūkio rūmų tarybą. 

 

Kalbėjo. Romas Kalvaitis informavo, kad yra gautas kvietimas deleguoti VVG narį į 

Lietuvos Respublikos ţemės ūkio rūmų tarybą. Romualda Rimkuvienė pasiūlė VVG valdybos narį 

Roma Kalvaitį. Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŢ – 18, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1. 

 

NUTARTA. Deleguoti į Lietuvos respublikos ţemės ūkio rūmų tarybą VVG valdybos 

pirmininką Romą Kalvaitį. 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                      Romas Kalvaitis 

 

Posėdţio sekretorius                                                                                         Edita Šiaulianskienė 

 

 

 

 

 


