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Tiksliname informaciją
Šį mėnesį pasirodžiusiuose straipsniuose „Norėjo gerai, išėjo kaip visada“ Kupiškio
krašto leidinio „Kupiškėnų mintys“ žurnalistė išsako nuomonę apie Kupiškio rajono vietos
veiklos grupės (VVG) darbus ir narius, kurią norėtume patikslinti.
Straipsniuose, manome, neturint pakankamai informacijos arba pakankamai
neįsigilinus į situaciją, ne visai tiksliai, o kartais neteisingai pasakojama apie VVG narių veiklą,
šeimų ir politinius interesus, nenorą atsižvelgti į Kupiškio rajono bendruomenės narių
poreikius. Mielai pabendrautume su straipsnio autore ar visais, kuriems kyla klausimų,
neaiškumų dėl grupės veiklos ar jos narių interesų.
Kupiškio raj. VVG buvo įsteigta 2007 metais – tuo metu kituose Lietuvos rajonuose
tokios organizacijos jau ne tik sėkmingai veikė, bet ir planavo bandomąsias strategijas.
Natūralu, kad kilus minčiai Kupiškio rajone burti VVG, jos nariais tapo imlūs žinioms ir veiklūs
kraštiečiai – savivaldybės, neįgaliųjų draugijos, jaunimo atstovai, verslininkai, ūkininkai,
ekologas, asmenys, turintys projektų rašymo patirties. Remiantis savivaldos įstatymu, pagal
kurį rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas turi dalyvauti seniūnija, nariais buvo
priimti visi rajono seniūnai. VVG buvo steigiama aktyvių bendruomenės narių iniciatyva,
niekas specialiai nebuvo kviečiamas prisijungti, bet nebuvo ir apribojimų, kas gali ar turi
teisę tapti grupės nariu. Iš pradžių grupėje buvo 16 narių, dabar jų skaičius ūgtelėjęs iki 37 –
sakykime, šiemet pasiūlius Juodpėnų bendruomenei ir darbdavių klubui, nariais tapo dar
trys iniciatyvūs bendruomenių atstovai. Nariais gali tapti visi pareiškę norą ir metiniame
visuotiniame susirinkime pritarus esamiems nariams: pakanka pateikti prašymą ir gauti
dviejų narių rekomendacijas raštu ar žodžiu.
Norėtume patikslinti straipsnyje išsakytą mintį, kad VVG nereaguoja į žemės ūkio
viceministro rekomendaciją VVG administracijos nariais nerinkti politinių lyderių. Nors tarp
VVG narių yra įvairių politinių partijų atstovų, nei vienas VVG administracijos darbuotojas
nepriklauso jokiai politinei partijai. Apskritai, nėra logiška politines pažiūras sieti su
galimybe pasinaudoti ES fondų parama – pareiškėjais gali būti visos kaimo bendruomenės,
savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys, išskyrus VVG. Visų
pareiškėjų galimybės gauti paramą yra lygios, svarbiausia – pasiryžti teikti projektą. Žinoma,
daugiau galimybių turi tie, kurie yra iniciatyvūs, laiku ir tvarkingai užpildo paraiškas, sukuria
logišką projekto įgyvendinimo planą, įsigilina į paramos gavimo taisykles. Pagal taisykles
mes negalime už pareiškėją kurti ir rašyti projektų, bet būtent stengdamiesi, kad
nepasiklystumėte tarp įstatymų ir popierių, organizuojame informacinius renginius ir
mokymus.
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Mokymai organizuojami dvejomis kryptimis: paramą administruojantiems asmenims (t. y. VVG
nariams ir 4 administracijos darbuotojams) bei visiems suinteresuotiems galimiems pareiškėjams. Šiemet
pareiškėjams mokymus organizavome jau 7 dienas, juos viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo ir kitomis
naudingomis temomis veda savo sričių profesionalai – teisininkai, viešųjų pirkimų specialistai, išmanantys
ne tik sritį apie kurią moko, bet ir mokymo metodus. Neretai iš susirinkusiųjų į mokymus išgirstame, kad
įsigilinti į projektų siūlymo taisykles yra itin sudėtinga - todėl ir samdome mokymams tai puikiai
išmanančius žmones.
Papildomai, norint parodyti vykusius veiklos pavyzdžius, pareiškėjams organizuojami mokomieji
renginiai užsienyje. Šiuo metu dažniausiai mums siūlo bendruomenės patalpų remonto projektus, tačiau
išvykę į užsienį ir pamatę kaip ten tvarkomasi ES fondų lėšomis, bendruomenės nariai supranta, jog yra
alternatyvių veiklų kaime, pasisemia agroturizmo idėjų, o tuo pačiu – idėjų ir praktinių patarimų
projektams. Šiuo tikslu ir buvo suorganizuota dalykinė kelionė, o ne ekskursija, kaip bandoma pasakyti
straipsnyje. Dvylika seminaro dalyvių, iš kurių 9 - kaimo bendruomenių atstovai, vyko VVG lėšomis, o už
dar dviejų – savivaldybę susitikimuose atstovavusių dalyvių kelionę sumokėjo Kupiškio raj. savavaldybė.
Susitikę su Austrijos Saalachtal regiono VVG atstovais, įgyvendinančiais LEADER programą, pamatėme,
kad du trečdaliai visų ūkių užsiima papildoma veikla, pasisėmėme idėjų, kurias galėtume pritaikyti
Kupiškio rajone.
Kupiškio raj. VVG yra tik viena iš keleto organizacijų, vykdančių ES finansuojamus projektus.
Pavyzdžiui, daug projektų įvykdė Alizavos bendruomenės centras (Projektas „Sveikos gyvensenos
stovykla Alizavos kaime“, paramos teikėjas - ES programa „Jaunimas“; projektas „Jaunimo renginių
kokybės gerinimas“, paramos teikėjas - Nyderlandų Bendradarbiaujantys fondai Centrinei ir Rytų
Europai), projektus ruošia savivaldybė. Mes skatiname aktyvius bendruomenių narius mokytis ir domėtis
visais būdais paramai savo sumanytiems projektams gauti; o visus, turinčius konkrečių idėjų - teikti
paraiškas ir gauti ES finansavimą su ar be VVG pagalbos. Patariame užsukti į tinklalapį
www.bendruomenes.lt, kuriame rasite daugiau finansinę paramą projektams siūlančių organizacijų.
Sakykime, ES fondų parama jau yra suteikta projektams „Rudilių valymo įrenginių projektavimas ir
statyba“ ir „Vandentvarkos sistemų įrengimas Palėvenėlės kaime, Kupiškio rajone“.
Primename, kad šiuo metu vykdome du projektus. Pirmasis - vietos plėtros strategija „Kupiškio
rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“, įgyvendinama pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“. Šiam projektui skelbsime kvietimą teikti paraiškas ir konsultuotis visais
iškilusiais klausimais. Antroji – „Kupiškio rajono vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir
potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas“, įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama
vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos
projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Šiuo projektu teikiama parama nėra
tiesioginė; kviečiame dalyvauti mokymuose, įgyti žinių ir gebėjimų.
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Naujienlaiškis – kiekvieną mėnesį
Nuo gruodžio kiekvieno mėnesio pradžioje naujienlaiškiu informuosime apie VVG praėjusį
mėnesį nuveiktus ir planuojamus darbus. Jei kiltų neaiškumų ar reikėtų papildomos informacijos –
kreipkitės, pasistengsime atsakyti į visus jums rūpimus klausimus.
Esame pasiruošę su jumis bendrauti, išklausyti patarimų ir nuomonių.
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Kviečiame:
Lapkričio 22 dieną 10 val. kviečiame Jus dalyvauti mokymuose „Projektas: nuo idėjos iki
rezultato“, kuriuose bus aiškinama, kaip pagrįsti projekto įgyvendinimo būtinumą, kokie gali būti
projekto tikslai, uždaviniai, planuojami įgyvendinimo veiksmai, etapai ir jų terminai, kas yra projekto
valdymas, kaip planuoti investicijas, ką reikia žinoti apie finansavimo šaltinus. Mokymai, kuriuos ves
LEADER metodo įgyvendinimo akredituota konsultantė Reda Kneizevičienė, vyks kavinėje „Janta“
Aleksandrijos kaime.
Lapkričio 23 ir 30 dienomis 8 val. VVG narius kviečiame dalyvauti mokymuose „Vietos plėtros
projektų vertinimas ir atranka. Kokybiško projekto kriterijai“. Mokymai, kuriuos ves akredituota
LEADER metodo įgyvendinimo konsultantė Reda Kneizevičienė, vyks Kupiškio rajono verslo
informacijos centre, Gedimino g. 34.
Lapkričio 29 dieną 10 val. kviečiame Jus dalyvauti mokymuose „Projektų, finansuojamų pagal
vietos plėtros strategiją, rengimo praktiniai aspektai“. Mokymai vyks kavinėje „Janta“ Aleksandrijos
kaime. Mokymus ves LEADER metodo įgyvendinimo akredituota konsultantė Reda Kneizevičienė.
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