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BENDROJI INFORMACIJA. VEIKLOS TIKSLAI. NARIAI.
BENDROJI INFORMACIJA
Vietos veiklos grupių tinklas (toliau – VVGT) įregistruotas 2007 m. gruodžio 28 d. Teisinė forma – asociacija.
VEIKLOS TIKSLAI
•

Atstovauti ir ginti Tinklo narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir
tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

•

Sudaryti sąlygas glaudesniam vietos veiklos grupių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės valdymo
institucijomis: Žemės ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra, kad racionaliau būtų panaudojami ir
vystomi vietos veiklos grupių potencialai, kaimo plėtra;

•

Siekti užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos vietos veiklos grupių , Europos Sąjungos bei
tarptautinių organizacijų ir institucijų;

•

Dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Tinklo narių veiklai, rengimo procese.
Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Tinklo
narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms
ir organizacijoms;

•

Kaupti visiems Tinklo nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Tinklo narių tarpe;

•

Rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;

•

Apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Tinklo tikslines programas ir projektus;

•

Ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Tinklo narių veiksmus juos užmezgant ir
įgyvendinant bendrus projektus;

•

Konsultuoti Tinklo narius bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis, sprendžiant techninius,
technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;

•

Analizuoti vietos veiklos grupių veiklą įsisavinant paramos lėšas, teikti pasiūlymus administravimo tobulinimui;

•

Formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Tinklą ir jo narius, gerinti savo narių įvaizdį;

•

Rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu.

NARIAI
VVGT narių skaičius per 2020 m. nepakito buvo 49 narės Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau – VVG).
VVGT SUDARO 49 NARIAI:

NARYS
1.
2.
3.
4.

Akmenės rajono vietos veiklos grupė,
300052135
Alytaus rajono vietos veiklos grupė,
302311273
Anykščių rajono vietos veiklos grupė,
300051065
Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos
grupė, 300048592
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5.
6.
7.
8.

Asociacija „Lamatos žemė“,
300046043
Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos
grupė“,
300042543
Biržų rajono vietos veiklos grupė,
300050981
Druskininkų vietos veiklos grupė,
302297973

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija
(Dzūkijos VVG), 300048884
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė,
300633795
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė,
301166818
Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos
grupė,
300114900
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos
grupė,
300047750
Kalvarijos vietos veiklos grupė,
300593450
Kauno rajono vietos veiklos grupė,
300035118
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupė,
300040318
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė,
300058864
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija,
300037891
Kupiškio rajono vietos veiklos grupė,
300714336
Marijampolės vietos veiklos grupė,
301173588
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi
keičiame“, 300052758
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė,
300031486
Pasvalio rajono vietos veiklos grupė,
300049897
Plungės rajono vietos veiklos grupė,
300042874
Prienų rajono vietos veiklos grupė,
300970549
Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių
krašto bendrija“, 300047565
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė,
300666756
Skuodo vietos veiklos grupė,
300677293
Sūduvos vietos veiklos grupė,
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

300593322
Šakių krašto vietos veiklos grupė,
300589612
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė,
175047666
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos
grupė,
300868708
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė,
300053760
Širvintų rajono vietos veiklos grupė,
300043168
Tauragės rajono vietos veiklos grupė,
300086657
Telšių rajono vietos veiklos grupė,
300059343
Trakų krašto vietos veiklos grupė,
300867556
Utenos regiono vietos veiklos grupė,
302299547
Varėnos krašto vietos veiklos grupė,
302254064
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė,
300048119
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė,
300056571
Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono
vietos veiklos grupė“, 183249984
Vietos veiklos grupė „Nemunas“,
301738240
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“,
301737793
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono
partnerystė“,
300044996
Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“,
301533050
Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“,
300051414
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė
„Švenčionių partnerystė“, 300032951
Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos
grupė,
303535922

VVGT VALDYMO STRUKTŪRA IR KADENCIJOS . DARBUOTOJAI. FINANSAVIMO ŠALTINIAI.
GAUTA PARAMA.
PIRMININKAS
Kristina Švedaitė, kadencija 2019 08 28 – 2021 08 28.
VALDYBA
VALDYBĄ SUDARO 10 NARIŲ:

NARYS

VVG

Kristina Švedaitė

Kauno r. VVG

Virginija Ridlauskienė

Biržų r. VVG

Nelė Želvienė

Kelmės krašto partnerystės VVG

Aušra Vaidotienė

Kėdainių r. VVG

Edita Gudišauskienė

Dzūkijos VVG (Lazdijų r.)

Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja

Panevėžio r. VVG

Nijolė Tirevičienė

Tauragės r. VVG

Lina Kružinauskienė

Vilkaviškio krašto VVG

Violeta Jankauskienė

Vilniaus r. VVG

Arvydas Veikšra

Zarasų-Visagino regiono VVG

DARBUOTOJAI
Projekto koordinatorė - Violeta Jankauskienė (2018 09 24 iki 2020 11 15);
Veiklų koordinatorė - Kristina Švedaitė (2019 11 19 iki dabar);
Administratorė – Eglė Antanaitienė (2020 10 01 iki dabar).
FINANSAVIMO ŠALTINIAI. GAUTA PARAMA.

Kartu su Gruzijos
organizacija "Kaimo
plėtra ateities Gruzijai"
projektas „Kaimo plėtra
siekiant darnaus
Tetritskaro
savivaldybės augimo“
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LKT projektas
"Bendra vietos
veiklos grupių
iniciatyvų
platforma
pažangiam
kaimui kurti"

LKT projektas
"LEADER GO"

LKT projektas
"Noriu būti
matomas"

Nario mokestis

VVGT NARYSTĖ. VEIKLA. VEIKLOS VIEŠINIMAS.
VVGT NARYSTĖ
•

Lietuvos kaimo tinklo narys;

•

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos narys;

•

Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės narys;

•

KPP LEADER priemonės įgyvendinimo darbo grupės narys;

•

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės narys;

•

KPP įgyvendinimo stebėsenos komiteto narys;

•

SHERPA suinteresuotųjų veikėjų platformos narys.

VEIKLA
•

Tarpininkavimas tarp NMA, ŽŪM ir VVG;

•

Narių informavimas, konsultavimas, atstovavimas;

•

VVGT Facebook paskyros bei interneto svetainės administravimas;

•

LKT projektų administravimas bei įgyvendinimas;

•

ELARD;

•

Dalyvavimas Lietuvos teisės aktų, galinčių turėti įtakos VVGT narių veiklai, rengimo procese;

•

VVGT sprendimų priėmimas valdybos posėdžių metu;

•

VVGT atstovavimas įvairiuose posėdžiuose, susitikimuose su ŽŪM, NMA, SADM, VRM ir kt. atstovais;

•

VVGT narių atstovavimas dėl LEADER priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2021–2027 metų programos
laikotarpyje ŽŪM ir kreipimaisi raštu į LRS Kaimo reikalų komitetą, LRS biudžeto ir finansų komitetą, ,
Savivaldybių asociaciją, Žemės ūkio rūmus;

•

VVG pasiūlymų ateičiai rinkimas, susisteminimas ir pristatymas nariams;

•

Teiktas kreipimasis į ŽŪM dėl VVG ateities kitame finansavimo laikotarpyje;

•

Sukurtas VVGT interneto puslapis www.leadertinklas.lt;

•

Vykdytos VVGT narių apklausos;

•

VVGT narių atstovavimas ŽŪM dėl VVG vietos plėtros strategijų vertinimo;

•

Teikta ataskaita dėl demografijos, migracijos ir integracijos veiksmų plano įgyvendinimo ŽŪM;

•

Kartu su NMA dėl Covid-19 pandemijos situacijos VVGT nariams parengtos rekomendacijos dėl darbo pobūdžio
keitimosi Covid-19 pandemijos metu, prisitaikyta dirbti nuotoliniu būdu;

•

Dalyvauta „Lietuvos bendruomenių forume „Trakai 2020“;

•

Dalyvauta Socialinio verslo forume 2020 m.;

•

Dalyvauta Nacionaliniame NVO forume 2020 m.;

•

Dalyvauta laidoje Žemės ūkio pulsas. Laidos tema - Vietos plėtros strategijų kuriama pridėtinė vertė - o jei
tiksliau apie karantininius palengvinimus;
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•

Dalyvauta ŽŪM ministro organizuotame renginyje „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 202x-2027 m.
strateginio planas“;

•

Dalyvauta 7th meeting of the EU Rural Networks Assembly;

•

Dalyvauta NRN Workshop Valorising and Communicating Successful Projects – 24;

•

Dalyvauta Workshop on Smart Villages;

•

Vykdyti mokymai dėl ataskaitų vertinimo su ŽŪM ir NMA;

•

Vykdyta VVGT narių mokymai apie darbą google diske.

Teikta susistemintos pastabos nuo VVGT ŽŪM, NMA dėl:
•

VP administravimo taisyklių pakeitimo;

•

VPS administravimo taisyklių pateikimo;

•

VPS atrankos taisyklių pakeitimo;

•

Dėl ataskaitų vertinimo procedūrų;

•

Dėl ataskaitų pildymo;

•

Tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo taisyklių pakeitimo;

•

Dėl Nacionalinės paramos bendruomenėms taisyklių rengimo;

•

Pereinamojo ir naujojo laikotarpio metodikoms;

VEIKLOS VIEŠINIMAS
Veiklos viešinimas vykdomas VVGT Facebook paskyroje, VVGT interneto svetainėje. Viešinamas LKT ir kitų projektų
įgyvendinimas bei informacijos sklaida apie VVGT renginius, veiklas. Viešinimas vykdomas ir tarp VVG joms
naudojant individualias viešinimo priemones.
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VISUOTINIAI NARIŲ SUSIRINKIMAI. VALDYBOS POSĖDŽIAI.
VISUOTINIAI NARIŲ SUSIRINKIMAI
Vyko du visuotiniai narių susirinkimai:
VNS 2020 04 29 (rašytine procedūra)
1.
2.
3.
4.

Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę;
Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo;
Dėl veiklos programos 2020 m. tvirtinimo;

VNS 2020 09 18
1.
2.

Dėl dvisektorių VVG nario mokesčio;
Einamieji klausimai.

VALDYBOS POSĖDŽIAI
Vyko dvylika valdybos posėdžių:
Išplėstinis valdybos posėdis 2020 01 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dėl LEADER priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos laikotarpyje;
Dėl teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo taisyklių pakeitimo ir galimų teritorinio bendradarbiavimo
projekto idėjų;
Dėl probleminių VPS įgyvendinimo klausimų;
Dėl VVGT strategijos rengimo gairių nustatymo;
Dėl visuotinio narių susirinkimo ir konferencijos nariams organizavimo;
Einamieji klausimai.

Valdybos posėdis 2020 02 18
1.
2.
3.
4.

Dėl pritarimo teikti projektą pagal LKT (Lietuvos kaimo tinklo) kvietimą;
Dėl pritarimo teikti projekto pagal APF (Aktyvių piliečių fondas) kvietimą;
Dėl pritarimo būti VVG partneriu teikiant projektus pagal APF kvietimą;
Einamieji klausimai.

Valdybos posėdis 2020 03 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dėl VVGT strategijos parengimo (mokymų, diskusijų forma);
Dėl VVGT visuotinio narių susirinkimo (VNS) sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo;
Dėl VVGT veiklos ataskaitos parengimo ir patvirtinimo bei teikimo VNS (valdybos darbo reglamento 8.8 p.
įstatų 30.5 p.);
Dėl VVGT veiklos programos patvirtinimo ir teikimo VNS (valdybos darbo reglamento 1.3 p.);
Dėl įstatų keitimo ir teikimo VNS tvirtinti;
Einamieji klausimai.

Valdybos posėdis 2020 04 10
1.
2.

Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir jo būdo;
Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo.

Valdybos posėdis 2020 04 15
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1.

Dėl pritarimo jungtinės sutarties pasirašymui su Vytauto Didžiojo universitetu.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 04 28
1.
2.

Dėl Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo susijusio su 23.1.61 punktu;
Dėl vietos veiklos grupių tinklo anketinės apklausos susijusios su LEADER po 2020 m. organizavimo.

Valdybos posėdis 2020 06 03
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dėl vietos veiklos grupių tinklo organizuotų anketinių apklausų (pristatymas ir rezultatų aptarimas);
Dėl internetinės svetainės sukūrimo;
Dėl LKT projektų veiklų vykdymo;
Dėl Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo susijusio su 23.1.61 punktu;
Dėl VPS administravimo probleminių klausimų;
Einamieji klausimai.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 07 09
1.
2.

Dėl siūlymo keisti vietos plėtros strategijų tarpinio vertinimo eigą/metodiką;
Einamieji klausimai.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 09 07
1.

2.
3.
4.

Dėl dvisektorių VVG nario mokesčio (suformuluosime siūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl nario
mokesčio diferencijavimo dvisektorėms VVG, nes jos turi mokėti dviems tinklams (klausimą inicijavo
Utenos r. VVG));
Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo (preliminari data 2020 09 18);
Dėl rašto Žemės ūkio ministerijai (rašto projektas prisegamas susipažinti, siūlymas dar kartą siųsti raštą ir
priminti apie save);
Einamieji klausimai.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 10 16
1.
2.
3.
4.
5.

Dėl projektų LKT2 veiklų (seminarų „Tu esi galimybė“ nukėlimo į 2021 metus);
Dėl projekto LKT4 paraiškos teikimo (svarstysime galimas idėjas);
Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo probleminių klausimų;
Dėl pasiūlymo kitam laikotarpiui aptarimo (pristatysime per konferenciją gautus pasiūlymus);
Einamieji klausimai.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 11 12
1.
2.

Dėl Vietos projektų administravimo taisyklių keitimo;
Einamieji klausimai.

Išplėstinis valdybos posėdis 2020 12 01
1.
2.
3.

Dėl kreipimosi į atsakingas institucijas, susijusio su LEADER lėšų mažėjimu kitame laikotarpyje;
Dėl projekto LKT5 paraiškos teikimo;
Einamieji klausimai. Susitikimo su ŽŪM, NMA organizavimas.
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NARIŲ ATSTOVAVIMAS IR DALYVAVIMAS.
KPP 2014–2020 M. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETAS
Posėdžiai 2020 01 15, 2020 09 03
Kristina Švedaitė / Violeta Jankauskienė
LIETUVOS KAIMO TINKLO VEIKLOS KOORDINAVIMO GRUPĖ
Posėdžiai 2020 04 02, 2020 09 03
Kristina Švedaitė / Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja
LEADER PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Posėdžiai nevyko
LEADER METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
Posėdžiai 2020 01 21, 2020 07 17
Vytautas Barsteiga/ Loreta Rubežienė
Raimonda Damulienė /Lina Stanienė
Edita Gudišauskienė /Vida Vrubliauskienė
Vita Janavičienė / Lina Bernatavičienė
Violeta Jankauskienė/Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė
Lina Kružinauskienė /Kristina Mačiokienė
Virginija Ridlauskienė/ Vilma Juodgalvytė-Baranovskaja
Kristina Švedaitė/Vincas Blinstrubas
Nijolė Tirevičienė/ Arūnas Stasiūnas
Povilas Zaveckas /Romas Kalvaitis
Nelė Želvienė /Nijolė Valuckienė
NMA VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS
Nuolat dalyvauja
Kristina Švedaitė / Violeta Jankauskienė
ŽŪM PROJEKTŲ ATRANKOS KIMITETO POSĖDŽIAI
Pagal poreikį dalyvauja
Kristina Švedaitė / Violeta Jankauskienė

2020 M. ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI. PATEIKTOS PARAIŠKOS.
ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
PROJEKTAS. Kaimo plėtra tvariam Tetritskaro savivaldybės augimui
Kartu su Gruzijos organizacija „Kaimo plėtra ateities Gruzijai (RDFG)“ įgyvendinamas projektas „Kaimo plėtra
tvariam Tetritskaro savivaldybės augimui (Rural Development for Sustainable Growth of Tetritskaro Municipality)“.
Projekto pradžia 2016-11-19
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Projekto partneriai :
VVG tinklas atsakingas už projekto dalyvių supažindinimą su LEADER metodu ir VVG steigimo bei VPS rengimo
procesu. Esant poreikiui, organizuos partnerių pažintinius vizitus. VVGT skirs vieną projekto koordinatorių ir keletą
ekspertų sėkmingai įgyvendinti numatytus veiksmus. Tam numatyta 62 000 Eur.
• Agrotechnologijų asociacija (ATA). ATA yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2000 m., jungia 75 narius Rytų
ir Vakarų Gruzijoje. ATA pagrindinis vaidmuo šiame projekte teikti pagalbą bankų paskolų gavėjams,
konsultavimą rengiant verslo idėjas, vykdyti finansuojamų projektų stebėseną, taip pat teikiant teisines
konsultacijas projektų gavėjams.
• Projekto uždaviniai: įsteigti Tetritskaro rajono VVG, sukurti VPS ir ją įgyvendinti.
• Galutiniai naudos gavėjai Tetritskaro rajono gyventojai (21 600).
• Projekto rezultatai 1. Pagal LEADER principus įsteigta Tetritskaro r. VVG. Organizacija jungia 89 narius (44 proc.
moterų; 38 proc. narių atstovauja viešąjį sektorių; 41% - pilietinį sektorių ir 21% - privatų sektorių). 2.
Įgyvendinama Tetritskaro r. VPS, kuri apima 4 pagrindines veiklas.
I VEIKLA. Vietos projektų finansavimas. Buvo organizuoti 3 kvietimai. Kvietimai organizuojami 2 etapais. Šiuo metu
finansavimą gavo jau 65 Vietos projektai.
• Aktyvinimo veiksmai: organizuoti 89 mokymai ir apskritojo stalo diskusijos LEADER tema.
• Surengti 199 bendruomenių susitikimai. Buvo įsteigtos 20 bendruomenių, kurios jungė 228 narių, atstovavo 73
kaimus ir 2 mažus miestus Tetritskaro savivaldybėje.
II VEIKLA. Jaunimo aktyvinimo programa, sukuriant jaunųjų ūkininkų centrus mokyklose.
• Projekto metu iš tikslinių kaimų 11 mokyklų buvo atrinkta 529 moksleiviai, iš kurių 274 mergaitės (52 proc.).
Moksleiviams buvo stengiamasi parodyti modernaus žemės ūkio, kaip pragyvenimo šaltinio, gyvenimo saugiose
bendruomenėse naudą, kaip alternatyvą migracijai į miestų teritorijas.
• Buvo vykdomos įvairios aktyvinimo veiklos, įtraukiančios jaunimą į kaimo plėtros procesus.
III VEIKLA. Tai užimtumo programa, kurios tikslas padidinti galimybes vietos gyventojams įsidarbinti. Buvo
įgyvendinti 4 novatoriškos užimtumo programos etapai. Kiekviename etape vyksta 3 asmeninio tobulėjimo
mokymai, vėliau darbo mugės, kurios dalyvauja bedarbiai ir darbdaviai (23), nepasisekusiems darbuotojams vėl
suteikiama pagalba. Ataskaitiniais metais buvo įdarbinti 24 asmenys.
• Projekto metu iš viso buvo sukurta ir išsaugoto 353 darbo vietos.
IV VEIKLA. Ši veikla - tai papildymas trečios veiklos. Profesinio mokymo programa, kurios tikslas suteikti žinių ir
įgūdžių naudos gavėjams, daro juos konkurencingais darbo rinkoje. RDFG užmezgė ryšius su profesinio mokymo
kolegijomis (11), vykdė profesinį mokymą tiksliniams bendruomenės nariams. Taigi ataskaitų teikimo laikotarpiu
113 (51 proc. moterų) asmenų dalyvavo TVET programose.
• Projekto metu buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Tetritskaro savivaldybe, sukurta duombazė, kuri patalpinta
taip pat projekto metu sukurtoje svetainėje http://tetritskarolag.ge/en/resourcedatabase- 2 /
• Horizontali projekto veikla:
1. Aktyviai dalyvavo steigiant Gruzijos VVG tinklą (GALAG).
2. Užmezgė ryšius su visomis LEADER susijusiomis struktūromis Europoje:
2.1. Dalyvavo Lietuvos VVG atstovų organizuotame susitikime Briuselyje.
2.2. RDFG ir Tetritskaro VVG dalyvavo 4-ajame Europos kaimo parlamente - ERP 2019, kuriame aktyviai
dalyvavo kuriant Europos kaimo manifestą.
2.3. ELARD konferencija Portugalijoje, LEADER / CLLD 2019. Šios konferencijos metu RDFG kartu su kitais
ENPARD partneriais ir kolegomis pristatė LEADER įgyvendinimo pažangą Gruzijoje ir GALAG (Gruzijos VVG
tinklo) veiklą, toliau pateikdama prašymą ELARD Generalinei asamblėjai dėl narystės. Buvo svarbus įvykis, kai
visi ELARD nariai balsavo už GALAG narystę ir ELARD mokesčio sumažinimą dviejų metų laikotarpiui.
VVGT vaidmuo projekte:
• Pastovus pasidalinimas informacija įvairiai būdais;
• Suorganizuoti ekspertų atvykimai į Gruziją (4).
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Atliktas tarpinis monitoringas, su tikslu įvertinti LEADER metodo įgyvendinimo eigą, pateiktos išvados bei
rekomendacijos tolimesnei veiklai;
Suorganizuota išvyka į Lietuvą, kurioje dalyvavo 16 Tetritskaro VVG valdybos narių, 4 ministerijų atstovai;
Atliktas projekto ES auditas. Esminių pastabų nebuvo;
2020 m. rugsėjo mėn. buvo suorganizuoti baigiamieji mokymai nuotoliniu būdu;
2020 m. lapkričio mėn. projektas užbaigtas.

LKT PROJEKTAS NR. 1. Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti
Projekto tikslas - padidinti LEADER proceso svarbą ir pažangaus kaimo sąvokos žinomumą.
Projekto uždaviniai:
1. Aktyvinti kaimo plėtros procesų subjektų dalyvavimą pažangaus kaimo vystymosi politikos formavime.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos - seminarai „Pažangaus kaimo link“; apskritojo stalo diskusijos; pasiūlymų
dėl LEADER priemonės įgyvendinimo kokybės ir pažangos pateikimas; konferencijos organizavimas; viešinimo
straipsniai.
2. Užtikrinti gerųjų kaimo projektų pavyzdžių sklaidą.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – susistemintų gerųjų pavyzdžių viešinimas (FB viešinami gerieji kaimo
projektų pavyzdžiai), inovatyvių kaimo vietovių LEADER projektų pristatymas parodoje „Inno
panorama“, konferencijos organizavimas ir rezultatų pristatymas visuomenei.
Paramos suma 50 000 Eur.
I VEIKLA. KPP viešinimo akcija - „LEADER inovacijų sklaida“. Pasiruošimas ir dalyvavimas „Inno
panorama“ parodoje 2019 m. rugsėjo 26-28 dienomis, Kauno r. Parodos moto - „Sprendimai regionų plėtrai“. Mūsų
nariai, apsijungę į 5 stendus, sukūrė bendrą inovatyvių vietos projektų koncepciją, išskiriant bendruomenių ir vietos
verslo svarbą, parengė vizualinį pristatymą ir dalyvavo parodoje pristatydami inovatyvius vietos projektus
įgyvendintus per LEADER priemonę bei informavimo lankytojus apie LEADER galimybes inovacijų plėtrai.
II VEIKLA. Pasiruošimas ir seminarų „Pažangaus kaimo link“ organizavimas visose Lietuvos apskrityse (10 vnt.) ir
baigiamasis apibendrinamasis seminaras (1 vnt.). Dalyviai – kaimo plėtros subjektai (savivaldybių, kaimo
bendruomenių, kitų NVO atstovai, vietos verslas, VVG). Dalyvavo 550 dalyvių (50x11); Pasiruošimo etape dalyviai
atrinko ir renginio metu pristatė po du savo rajono (dvisektorinių VVG atveju po 3) geruosius vietos projektų
pavyzdžius. Iš viso 100 (49x2+2) gerųjų vietos projektų pavyzdžių. Šių projektų aprašymai ir nuotraukos viešinamos
Facebook‘e bei VVGT svetainėje. Vienas iš apskrityse vykusių seminarų-susitikimų tikslų - išgryninti vietos projektų
prototipus ar realius pavyzdžius, kurie galėtų būti pritaikomi ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Taip pat numatytos 5
LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusijos, kurių metu bus pateiktos įžvalgos apie šios priemonės daromą pažangą
(5 vnt. po 10 dalyvių). Ataskaitiniais metais įvyko 2 vnt. diskusijų.
III VEIKLA. Tarptautinės konferencijos organizavimas. Dalyvaus 150 kaimo plėtros proceso dalyvių. Tarp
konferencijos svečių planuojama Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, ELARD (The European
LEADER association for rural development), Latvijos VVG tinklo, Lenkijos VVG tinklo atstovai. Konferencijos vienas
pagrindinių tikslų - KPP priemonės LEADER įgyvendinimo kokybės gerinimas bei žinomumo didinimas. Taip pat bus
pristatomi gerieji pažangaus kaimo pavyzdžiai ir vizijos Lietuvos atveju. Dviejų dienų konferencijos metu dalyviai
susipažins su vietos projektais bei edukacijomis, dalyvaus darbo grupių diskusijose, bei klausys konferencinių
pranešimų. Formuluos konferencijos baigiamuosius sprendimus - išvadas. Preliminarus pavadinimas „LEADER.
Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“ Konkretų pavadinimą suformuluos LEADER ekspertų grupė diskusijų metu. Vieta
– Kauno regionas. Numatyta data buvo 2020 ruduo, tačiau dėl Covid-19 pandemijos konferencija nukelta į 2021 m.
LKT PROJEKTAS NR. 2. „LEADER GO“.
Projekto tikslas – padidinti LEADER metodo žinomumą Lietuvoje ir užtikrinti sklandų vietos veiklos grupių bei
kitų kaimo plėtros proceso dalyvių bendradarbiavimą.
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Projekto uždaviniai:
1. Aktyvinti kaimo plėtros procesų subjektų dalyvavimą gyvenamosios vietos vystymosi ir plėtros
galimybių politikos formavime.
Uždaviniu pasiekti vykdomos veiklos - seminarai „Tu esi galimybė“ ir „VVG ir kitų kaimo plėtros proceso dalyvių
galimybių santrauka“, apskritojo stalo diskusijos „LEADER GO“ - pasiūlymų dėl LEADER priemonės
įgyvendinimo kokybės ir pažangos pateikimas; konferencijų „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir
lūkesčiai“; „Ačiū LEADER ir partneriams. Projektai. Patirtis. Rezultatai.“ organizavimas ir viešinimo straipsniai.
2. Sudaryti bendruomeninio verslo, socialinio verslo ir kitų ūkinę veiklą vykdančių NVO sektoriaus
sąvadą bei užtikrinti informacijos sklaidą.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – po seminarų visi VVGT nariai atsiunčia informacija su jų teritorijoje
veikiančių NVO vykdoma ūkine veikla, pagal pateiktą formą. Informacija viešinama VVGT FB puslapyje.
Inovatyvūs projektai prisistato dalyvaudami mugėje. Konferencijos „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji
patirtis“ organizavimas ir rezultatų pristatymas visuomenei.
Paramos suma 50 000 Eur.
I VEIKLA. Pasiruošta ir dalyvauta „Kauno mugė 2020“ rudenį. VVGT nariai apsijungę į vieną stendą parodoje pristatė
pačius inovatyvius ir reprezentatyviausius vietos projektus įgyvendintus per kaimo plėtros programą. Prieš parodą
buvo vykdoma visų narių vietos projektų atranka. Dalyvavo 18 dalyvių (3 dienos po 6 dalyvius). 2020 m. rudenį
organizuota konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“. Dalyvavo 120 dalyvių.
II VEIKLA. Seminarų „Tu esi galimybė“ organizavimas visose Lietuvos apskrityse (10 vnt.) ir baigiamasis
apibendrinamasis „VVG ir kitų kaimo plėtros proceso dalyvių galimybių santrauka“ seminaras (1 vnt.). Dalyviai –
kaimo plėtros subjektai (savivaldybių, kaimo bendruomenių, kitų NVO atstovai, vietos verslas, VVG). Dalyvaus 550
dalyvių (50x11); dalyviai turės galimybę išgirsti apie galimybes plėtoti savo sumanymus tarptautiniu, nacionaliniu,
regioniniu ir vietos mastu. Didelis dėmesys bus skiriamas NVO verslumo ugdymui bei paslaugų teikimui.
Vienas iš apskrityse vyksiančių seminarų tikslų bus išgryninti vietos projektų prototipus ar realius pavyzdžius, kurie
galėtų būti pritaikomi ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Taip pat vyks 5 LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusijos
„LEADER GO“, kurių metu bus pateiktos įžvalgos apie šios priemonės daromą pažangą ir siūlymai dėl jos tobulinimo
ar administravimo supaprastinimo.
III VEIKLA. Konferencijos „Ačiū LEADER ir partneriams. Projektai. Patirtis. Rezultatai.“ organizavimas (150 dalyvių)
ir konferencijos „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ (100 dalyvių) organizavimas. Dalyvaus
kaimo plėtros proceso dalyviai, tikslinė auditorija - VVG nariai ir darbuotojai. Tarp konferencijos svečių planuojama
Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros. Konferencijos vienas pagrindinių tikslų - KPP priemonės
LEADER įgyvendinimo kokybės gerinimas bei žinomumo didinimas. Taip pat bus pristatomi gerieji bendruomeninio
verslo pavyzdžiai. Konferencijų metu dalyviai susipažins su vietos projektais bei edukacijomis, dalyvaus darbo
grupių diskusijose, bei klausys konferencinių pranešimų. Formuluos konferencijos baigiamuosius sprendimus išvadas.
Dėl Covid-19 pandemijos veiklų organizavimas nukeltas į 2021 m.
LKT PROJEKTAS NR. 3. „LEADER – noriu būti matomas“.
Projekto tikslas – padidinti kaimo plėtros proceso dalyvių gebėjimus ir užtikrinti tvarią tinklaveiką kaimo
vystymosi procese.
Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti informacijos sklaidą kaimo vystymosi procese.
Uždaviniui pasiekti vykdoma veikla – inovatyvių kaimo vietovių LEADER projektų pristatymas parodoje „Inno
panorama 2020“.
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2. Padidinti kaimo plėtros procesų dalyvių kompetenciją informacinių technologijų srityje viešinant
LEADER.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – 4 seminarų ciklai temomis 1. „Stipresni VPS viešinimo įgūdžiai“; 2.
„Efektyvus vietos projektų viešinimas, tikslinės auditorijos pritraukimas“; 3. „Informacinių technologijų
pritaikymas VVG veikloje“; 4. „Apie LEADER viešinimą Lietuvoje“. 1 vnt. apibendrinamasis seminaras tema
„LEADER - noriu būti matomas“.
Paramos suma 50 000 Eur.
I VEIKLA. Pasiruošimas ir dalyvavimas „Inno panorama 2020“ parodoje 2020 m. rugsėjo 24-26 dienomis, Kauno r.
Tačiau dėl Covid-19 pandemijos dalyvavimas parodoje nukeltas į 2021 m. Dalyvausime parodoje pristatydami
inovatyvius vietos projektus įgyvendintus per kaimo plėtros programą. Prieš parodą paruošime bendrą nuo VVGT
stendo pristatymo viziją/koncepciją, kaip bus pateikiama parodos lankytojams inovatyvūs vietos projektų
pavyzdžiai. Dalyvaus 3 dienos po 4 dalyvius kiekvieną dieną, iš viso 12 dalyvių. Parodos lankytojų skaičiaus
prognozuoti negalime patys, tačiau organizatoriai žada lankytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.
II VEIKLA. 4 seminarų ciklų temomis 1. „Stipresni VPS viešinimo įgūdžiai“; 2. „Efektyvus vietos projektų viešinimas,
tikslinės auditorijos pritraukimas“; 3. „Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje“; 4. „Apie LEADER
viešinimą Lietuvoje“ organizavimas 40 vietos veiklos grupių visose Lietuvos apskrityse. Projekto tikslinė grupė 40
Lietuvos kaimiškose teritorijose veikiančios VVG ir kaimo plėtros proceso dalyviai. Dalyvaus 600 dalyvių (15x40);
dalyviai turės galimybę išgirsti apie galimybes kaip teisingai ir patraukliai sumaketuoti projektą ir savo veiklą
reprezentuojantį plakatą, jį paviešinti socialiniuose tinkluose naudojantis informacinių technologijų galimybėmis,
parenkant tikslinę auditoriją. Patraukus informavimas pritrauks daugiau dalyvių į renginį, objektą ir pan. Taip pat
seminaruose bus skiriamas dėmesys viešųjų ryšių, pranešimų spaudai rengimo įgūdžiams lavinti. Projekto
įgyvendinimo pabaigoje bus organizuojamas 1 vnt. apibendrinamasis seminaras „LEADER - noriu būti
matomas“ VVG tinklo administracijos ir kolegialaus valdymo organo kompetencijų didinimui, kuriame pagrindinis
dėmesys bus skirtas VVG tinklaveikos viešinimo procesui skatinti. Dalyvaus 20 dalyvių.
2020 m. įvyko 6 seminarai tema „Stipresni VPS viešinimo įgūdžiai“, dalyvavo 90 dalyvių (15x6).
PATEIKTOS PARAIŠKOS
LKT PROJEKTAS NR. 4. „Tu esi galimybė“
Projekto tikslas - stiprinti kaimo plėtros proceso dalyvių gebėjimus bei skaitmenines ir emocines kompetencijas,
gerinti tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą. Prašoma paramos suma 49 996,49 Eur.
LKT PROJEKTAS NR. 5. „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“
Projekto tikslas - didinti Lietuvos kaimo socialinio, bendruomeninio verslumo, bendradarbiavimo bei ūkio ir verslo
plėtros galimybių žinomumą viešinant per KPP įgyvendintus projektus taip gerinant ne tik tarpusavio tinklaveiką
bei bendradarbiavimą, bet ir informacijos sklaidą apie teikiamas paslaugas. Prašoma paramos suma 20 000 Eur.

2021 M. VEIKLOS.
1.
2.

Tęstinių įsipareigojimų įgyvendinant projektus tęsimas (projekto veiklų organizavimas, MP, atskaitos, ir kt.).
VVGT strategijos, veiklos tikslų, įstatų atnaujinimas
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VVGT narių motyvacinės kelionės organizavimas;
VVGT narių konsultavimas ir aktualios informacijos pateikimas;
VVGT atstovavimas valdžios institucijose ir ES tinklinėse organizacijose;
Projektų idėjų kūrimas, finansavimo šaltinių paieška ir paraiškų teikimas;
Tarptautinės konferencijos organizavimas;
Pasirengimas LEADER po 2020 m. modeliui;
Narių mokymai;
Dalyvavimas parodose, mugėse;
Valdybos narių motyvacinės sistemos sukūrimas.

Pirmininkė

Kristina Švedaitė

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLAS
Asociacija, Universiteto g. 8a, LT-53345 Akademija, Kauno r., tel. +370 658 49542, el.p. vvgtinklas@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301501654
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