
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS   

 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 17-1 

 

 

Du tūkstančiai septynioliktųjų metų gegužės dvidešimt ketvirta diena 

Nemėžio totorių bendruomenės centras,  

Totorių g. 4, Nemėžio k., Vilniaus raj. 
 

 

Posėdis įvyko  2017 m. gegužės 24 d. (13 val. pradžia - 18 val. pabaiga) 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė  Irena Sakson 

Dalyvauja nariai: Rima Dubickaja, Edvard Zakševskij, Aleksandr Liachovič, Violeta Jankauskienė,  

Irena Sakson, Roman Tomaševski, Vladislav Maliuk, Artūras Želnys, Anton Feliks Stankevič, 

Liucina Kotlovska, Zbignev Glazko, Danuta Darčanova, Tadeuš Aškelianec, Edvard Tomaševič, 

Dorota Korvin- Piotrovska, Renata Mickevič, Liudas Kaškonas, Miroslava Snežko, Renata 

Jundienė, Liucijana Binkevič, Aleksandr Liachovič, Asta Šatienė (Paberžės santara).  

(22 narių dalyvauja iš 41 – narių registracijos sąrašas pridedamas)  

Nariai patvirtina, kad apie susirinkimo sušaukimą buvo informuoti tinkamai ir laiku. 

Viso - 22 balsų, kas sudaro 54 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus. 

Kvorumas yra.  

 

Svečiai: Darjuš Kondratovič, Vytautas Kondrotas, Henrik Suboč, Sonata Švabauskienė. 

 

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos 

2. Dėl 2016 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo   

3. Dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę 

4. VPS įgyvendinimo aktualijos 

5. Einamieji klausimai, diskusijos 

6. Nemėžio bendruomenės edukacinės programos pristatymas 

  

1. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė susirinkimo 

dalyvius supažindino su Vilniaus rajono VVG vykdoma veikla per paskutinius metus, 

susijusia su strategijos  bei kitų projektų vykdymu. Pasisakymo medžiaga  Priede Nr.1. 

NUTARTA.  Metinei veiklos ataskaitai pritarta -vienbalsiai. 
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2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG finansininkė Irena Sakson pristatė finansinę atskaitomybę, 

už 2016 m. balansą, veiklos rezultatų ataskaitą bei finansinės atskaitomybės paaiškinamąjį raštą. 

Priedas Nr.2. 

Nariai Andžej Lonski ir Ježi Levko yra nesumokėję už 2014, 2015 ir 2016 m.  nario mokesčio, 

kadangi VRVVG visuotinio narių susirinkimo 2013 m.  sausio 25 d. protokolu Nr.13-1 buvo 

nutarta, jeigu nario mokestis metų bėgyje nėra sumokamas, narystė yra stabdoma ir po metų 

išbraukiamas iš narių sąrašo, siūloma išbraukti šiuos narius. 

NUTARTA: Finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta- vienbalsiai. 

Nemokančius nario mokesčio narius išbraukti iš sąrašu ir jiems pranešti pritarta - vienbalsiai. 

3. SVARSTYTA. Vilniaus r. vietos veiklos grupėje buvo gautas prašymas iš piliečio Henryk 

Suboč, Mickūnų kaimo gyventojo, dėl priėmimo į VVG narius. Buvo svarstytas klausimas dėl 

naujo nario priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę. H.Suboč susirinkime  dalyvavo, 

paaiškino  motyvus, kodėl nori dalyvauti VVG veikloje. VVG nariai Mickūnų bendruomenės 

pirmininkas E. Tomaševič bei Mickūnų seniūnė R. Mickevič  H.Suboč charakterizavo neigiamai.  

BALSUOTA. Balsuota už naują kandidatą: 0-už, 16- prieš, 6 – susilaikė. 

NUTARTA.  Henriką Suboč į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę  nepriimti. 

4. SVARSTYTA. VPS administravimo vadovė Violeta Jankauskienė  pristatė VPS įgyvendinimo 

aktualijas : 

- VPS įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2016m. rugpjūčio 12d., dėl stringančių teisės aktų kvietimai  

organizuojami 2017 m. 

  -  Pirmas kvietimas buvo paskelbtas 2016m. balandžio 10 d. - gegužės 10 d. priemonė-„Viešųjų    

erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“. Gautos 7 VP paraiškos. 

- Sekantis kvietimas planuojamas liepos mėn. Priemonė-„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“.  

Pabrėžė probleminės vietas tokias, kaip  NVO sukurtos ir išlaikytos darbo vietos kontrolinį 

laikotarpį (sutrumpino nuo 5 iki 3 m.); Tinkamumo sąlygų, susijusių su nuosavu indėliu, 

sudėtingumas (planuojami intensyvumo pakeitimai); PVM, kurį vietos projekto vykdytojas pagal 

LR PVM įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos 

projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų; socialinis 

verslas, jam keliami reikalavimai; nauja VP vertinimo ir administravimo tvarka. 

5. SVARSTYTA.  Šiais metais kaip ir praeitais planuojamas Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąskrydis Karklėje. Siūloma pasvarstyti, kas šiemet galės iš bendruomenių dalyvauti. 
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6.PRISTATYTA. Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas papasakojo 

apie totorių istoriją, jų bendruomenės kūrimosi ir veiklos sunkumus, pasiekimus.  Nemėžio vietovė 

yra neatsiejama nuo totorių istorijos,  iki šios dienos išliko senos kapinės bei mečetė.   Pirmosios 

žinios apie Nemėžio totorius siekia kunigaikščio Vytauto Didžiojo laikų. Pirmininkas T. 

Kuznecovas pabrėžė, kad kulinarinės tradicijos ir papročiai išlikę iki šiol, šiai dienai bendruomenei 

pavyko  sertifikuoti 12 totoriškų patiekalų.  Buvo pristatyta edukacinė programa - reprezentacija 

apie totorių kulinarinį paveldą. Kulinarės Lilija Blaževič ir Ala Vidutienė –bendruomenės narės, 

aktyvios šios programos dalyvės. Su bendruomenės edukacine programa yra susipažinę iš Vilniaus , 

Vilniaus rajono, Lietuvos ir užsienio svečiai. Vilniaus r. VVG nariai taip pat turėjo galimybės 

arčiau susipažinti su Nemėžio bendruomenės veikla, teikiamomis paslaugomis,  degustuoti  jų 

gaminius. Vėliau VVG nariai ėjo į ekskursiją aplankyti  totorių mečetę ir kapines. Totoriai  paliko 

įspūdį, kaip  labai vieninga, draugiška ir versli bendruomenė. 

 

 

  

Susirinkimo pirmininkė                                    Violeta Jankauskienė  

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson 

 

 

 


