
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2016-V-04 

 

 

Posėdis įvyko: 2016 m.spalio 13d. (15:00 val. pradžia – 16:30 val. pabaiga) 

Adresas: Viršuliškių skg.38, Vilnius, Vilniaus r. VVG biure.  

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė : Irena Sakson 

Dalyvauja: Anton Stankevič, Renata Mickevič, Liucina Kotlovska, Vladislav Maliuk, Roman 

Tomaševski, Danuta Darčanova, Edvard Tomaševič, Rima Dubickaja, Aleksandr Kondratovič  

 ( kvorumas yra 9 iš 15 narių), Violeta  Jankauskienė, Anželika Kerbed, Irena Sakson, Liucijana 

Binkevič administruojantys VPS. 

 DARBOTVARKĖ: 

   

1. Dėl 2016-2023m.VPS keitimo; 

2. Dėl planavimo pirmųjų kvietimų pagal VPS bei aprašų rengimo; 

3. Dėl konferencijos organizavimo; 

4. Einamieji klausimai; 

 

 

1. SVARSTYTA: VPS projekto vadovė Violeta  Jankauskienė informavo valdybą, kad pasikeitė 

VPS atrankos taisyklių 27.1.3.2 papunktis, kuriame nustatyta, kad didžiausia paramos vietos 

projekto lyginamoji dalis padidinta iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.  Taip gali būti taikoma, 

kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio, teikti paraišką gali fizinis ar juridinis asmuo, 

atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, kurie nurodyti LR smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatyme.  Taigi valdybai pritarus, galimas VPS keitimas, liečiantis šia priemonę. 

Buvo svarstoma tokių pakeitimų pasekmės. Vilniaus rajone yra ne mažai verslininkų, šios 

priemonės turėtų būti populiarios, konkursų metu padidėtų konkurencija, tačiau smulkiems 

verslininkams tokie keitimai labai aktualūs.  

 

BALSUOTA. 9 – už. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarti VPS keitimui, susijusiam su verslo projektų didžiausios paramos 

lyginamosios dalies padidinimu iki 70 proc. 

 

2.SVARSTYTA: Šiuo metu vis dar vyksta parengiamieji darbai vietos projektų paraiškų teikimo 

kvietimams. Vietos projektų administravimo taisyklės tik neseniai patvirtintos, netrukus bus 

daroma jų pataisos. NMA rengia kvietimų dokumentaciją. Vilniaus r. VVG taip pat rengia 

kvietimų aprašus, bet jie turi būti dar suderinti su NMA. Kadangi tai pirmieji aprašų rengimai, 



tikėtina, kad tai užtruks. Dėl šių priežasčių buvo siūloma nukelti pirmąjį kvietimą po Naujųjų 

metų, sumuojant numatytų projektų skaičių 2016 ir 2017metams, tai yra 2017m. daryti pirmą ir 

antrą kvietimus.  

 

BALSUOTA. 9 – už. Vienbalsiai. 

NUTARTA.  Pritarta VPS veiksmų plano keitimams. 

  

3. SVARSTYTA: Vilniaus r. VVG pagal numatytą VPS veiksmų planą  planuoja organizuoti 

viešinimo konferenciją. Buvo siūloma ją organizuoti 2016 m. lapkričio 17 d.. Tikėtina, kad joje 

dalyvautų iki 150 dalyvių. Konferencijos  tema –„ VPS įgyvendinimo aktualijos“ . 

Susirinkimo metu, buvo svarstoma apie poreikį organizuoti visuotinį susirinkimą. Seimo rinkimų 

metu vienas valdybos narys buvo išrinktas į seimą, todėl planuojami VVG valdybos nario 

rinkimai. Buvo siūloma organizuoti visuotinį susirinkimą tą pačią dieną prieš viešinimo 

konferenciją. 

 

BALSUOTA. 9 – už. Vienbalsiai. 

NUTARTA.  Organizuoti viešinimo konferenciją lapkričio 17d., prieš tai sušaukiant visuotinį 

rinkiminį susirinkimą. 

 

4. SVARSTYTA: Naujas VPS įgyvendinimo periodas įneš daug naujovių, reikės atlikti daugiau 

sudėtingesnių administravimo procedūrų. Apie tai galima spręsti iš VPS ir VP administravimo 

taisyklių reikalavimų. Todėl, planuojant VPS administravimo darbų apimtis, jų paskirstymą,  

atsirado poreikis  priimti naują darbuotoją  VPS administratorės pareigoms pusei etato. Pasiūlyta 

Lilijos Kublickienės kandidatūra, kadangi ji dirbo šioje srityje ne pirmus metų, teko jai 

administruoti LEADER programos finansuojamus projektus.  Kandidatas pagal  VPS atrankos 

taisykles  atitinka minimalius reikalavimus.  15.2.3.punktas nurodo VPS administratorius privalo 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje  arba 

turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. 

Planuojama įdarbinti L. Kublickienę nuo 2017 m. sausio 1 d.. Darbo užmokestį 

nustatyti  pagal VPS administravimo taisykles:  VPS administratoriui taikomas 1.1.1.2. punktas, 

kuriame nustatyta pareigybės kategorija A12 ir algos priedas, kurį numato taisyklių 1.1.1. punktas, 

kai darbo stažas (VPS administravimo patirtis) nuo 1 m. iki 3 m., tai bazinio darbo užmokesčio 

priedas - 15 proc. 

 



BALSUOTA. 9 – už. Vienbalsiai. 

NUTARTA.  Patvirtinti Lilijos Kublicienės  kandidatūrą ir įdarbinti nuo 2017 m. sausio 1 d. 

 

 

Pirmininkė      V.Jankauskienė 

 

 

VPS finansininkė     I.Sakson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


