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DARBOTVARKĖ  

 

 

 

1.Dėl planuojamo dalyvavimo konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio   

renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu: 
 1.1. Kelionės programa, dalyvių sąrašas. 

  2. Dėl VVG administravimo darbuotojų: 

  2.1. Dėl etatų skaičiaus padidinimo 2013-2014m.; 

  2.2. Kandidatų svarstymas  naujoms pareigoms užimti; 

  3.Dėl Nemėžio totorių bendruomenės skundo. 

 4.Kiti einamieji klausimai.  

 4.1. dėl naujų narių į Vilniaus r. VVG 

 4.2. Dėl kūriamos naujos struktūros su Šalčininkų r.VVG.  

 

 

 

 

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su bulgarų VVG pakvietimu dalyvauti jų 

organizuojamame renginyje, su planuojama  kelionės programa, aptartas Vilniaus rajono VVG 

dalyvių sąrašas. Buvo siūloma deleguoti 5  VVG valdybos narius ir administruojančius darbuotojus 

Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos lėšomis. Bendruomenių, kitų organizacijų, vykdančių 

vietos projektus, atstovų buvo siūloma  21 asmenų grupė, kurios kelionės išlaidos būtų 

finansuojamos iš projekto „Vilniaus rajono VVG bei potencialių vietos projektų vykdytojų 

kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ lėšų.  

 



 

NUTARTA. Kelionės programai, dalyvių sąrašui pritarta. (Sąrašas pridedamos. 1 priedas). 

 

2.1.SVARSTYTA. 2013m. bei ateinantys 2014m. daug darbo sąnaudų reikalaujantys metai. Šiuo 

periodu vykdoma labai daug projektų. Dar neužbaigti  I, II kvietimų metu patvirtinti projektai.  

Pradedami vykdyti  III ir IV kvietimų pavirtinti projektai. Be to  VVG administruojantys  

darbuotojai  pagal naują tvarką patys vykdo  V kvietimo metu gautų Vietos projektų paraiškų 

vertinamą. Todėl susirinkimo metu buvo svarstoma apie  tikslingumą šiuo metu padidinti 

administruojančių darbuotojų  etatų skaičių nuo 5 iki 6,5, tai yra priimti papildomai darbuotojų 

pagal terminuotą darbo arba paslaugos sutartį  nuo 1 iki 2 metų, o nuo 2014- 2015 metų etatų 

skaičių palaipsniui mažinti.   

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

2.2. SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad Irenos Čebrovienės terminuota 

darbo sutartis nutraukiama nuo rugpjūčio 1d. Terminuota darbo sutartis sudaroma su Juliumi 

Barančejevu 0,5 etato projekto koordinatoriaus pareigoms 2 mėnesiams su galimu pratęsimu 1 

metams. Siūloma sudaryti paslaugos sutartį 1 metams  vietos projektų pareiškėjų vykdomų viešųjų 

pirkimų  vertinimui. Vykdant teritorinį projektą su Šalčininkų VVG, pirkti projekto administravimo 

paslaugas. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

3. SVARSTYTA. Susirinkimo metu Vilniaus r. VVG valdybos nariams  buvo papasakota apie  

Nemėžio totorių bendruomenės pateiktą skundą, jo svarstymą Žemės ūkio ministerijoje. Valdybos 

nariai buvo supažindinti su Komisijos rekomendacijomis bei informuoti apie pavedimą VVG 

rezervuoti Pareiškėjo prašomą paramos lėšų sumą, iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl 

paramos šiam projektui skyrimo arba neskyrimo, organizuoti VVG valdymo organo posėdį ir 

atnaujinti paramos paraiškos Nr. LEADER-12-VILNIUS-04-001 vertinimo procedūrą, 

vadovaujantis Komisijos protokolu. VVG, Pareiškėjui pateikus dokumentus, juos įvertinti ir teikti 

VVG valdymo organui projekto vertinimo ataskaitą svarstyti dėl paramos skyrimo arba neskyrimo, 

iki š.m. rugsėjo 2d.raštu informuoti ministeriją apie šių sprendimų vykdymą. (Priedas Nr.2) 

 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

4. SVARSTYTA. 

 

4.1.Susirinkimo metu buvo svarstomi kiti einamieji klausimai. VVG valdybos nariai buvo 

supažindinti su  bendruomenės „Eurocentro bitė“ prašymu priimti į Vilniaus r. VVG        narius. 

Šios organizacijos narystei į Vilniaus r. VVG niekas neprieštaravo. Buvo siūloma   pristatyti 

bendruomenės pirmininką Leopoldą Tarakevičių  kaip kandidatą  į narius visuotiniame susirinkime. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

4.2. Buvo svarstoma dėl naujos struktūros, vykdant teritorinį projektą su Šalčininkų VVG „Medinis 

kultūros kelias“, analizuojama, kokia turėtų būti jos teisinė forma, pavadinimas, registravimo vieta, 

kas atstovaus organizaciją. Buvo siūlomas pavadinimas „Kaimo turizmo ir amatų vystymo centras“, 



asociacijos teisine forma, steigti  su steigėjais: Zujūnų bendruomenės centru, Mickūnų 

bendruomene ir Šalčininkų rajono vietos veiklos grupe. 

 

 NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Anton F. Stankevič 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Irena Sakson 


