VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr.2015-V-02
Du tūkstančiai penkioliktųjų metų birželio mėnesio antra diena
15,00val.
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
Posėdis įvyko 2015 m. birželio 02 d. (15:30 val. pradžia – 16:30 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė: Irena Sakson
Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Česlav Olševski, Anton Stankevič, Aldona Sadovska,
Edvard Zakševskij, Danuta Darčianova, Edvard Tomaševič, Dorota Naruševič- Vasilevska, Roman
Tomaševski, Vladislav Maliuk, Vladislav Kondratovič (11 nariai iš 15 dalyvauja - narių
registracijos sąrašas pridedamas, kvorumas yra), Violeta Jankauskienė, Irena Sakson, Andželika
Kerbed, Simona Astrauskaitė (Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys).
DARBOTVARKĖ
1.
Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininko rinkimo.
2.
Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos darbo reglamento.
3.
Dėl naujų reikalavimų VVG valdymo organui.
4.
Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m. finansavimo laikotarpiui.
5.
Einamieji klausimai: dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m.
finansavimo laikotarpiui
1.SVARSTYTA. 2015-06-02 visuotiniame atskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo pakeisti
asociacijos įstatai, buvo nuspręsta, kad Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininką iš naujai
perrinktos valdybos narių renka valdyba. Buvo svarstoma Antono F. Stankevič kandidatūra.
A.F.Stankevič yra VVG narys nuo 2004m., vienas iš Vilniaus rajono vietos veiklos grupės steigėjų,
vietos valdžios atstovas. Kandidatas buvo pristatytas teigiamai, kitų pasiūlymų nebuvo.
BALSUOTA. 11- už. Vienbalsiai.
NUTARTA.

Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku Anton F.

Stankevič.
2.SVARSTYTA. Prieš susirinkimą visiems VVG valdybos nariams buvo išsiųstas Strategijos
vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamento pavyzdys. Susirinkimo metu reglamentas
buvo trumpai aptartas. Valdybos nariai papildomų pasiūlymų bei pastabų neturėjo.
Be to VVG valdybos nariams buvo priminta apie jų prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius
interesus viešai, pateikiant deklaracijas VTEK.

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentą.
(Reglamentas pridedamos. 1 priedas).
3.SVARSTYTA. Buvo svarstoma dėl sušaukimo neeilinio Vilniaus r. VVG visuotinio rinkiminio
susirinkimo.
VVG gavo naujų prašymų priimti į VVG narius.
2015-06-02 visuotiniame atskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo pakeisti VVG įstatai bei
išrinkta nauja valdyba iš 15 narių. Tačiau po 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų vienas iš valdybos narių Vladislav Kondratovič, atstovas iš Vilniaus r. Nemėžio
kaimo bendruomenės buvo išrinktas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą. Rengiant naują vietos
plėtros strategiją 2014-2020m. finansavimo periodui paramai gauti, mūsų VVG neatitiktų visų
keliamų tinkamumo reikalavimų kaimo vietovių vietos veiklos grupei. Buvo svarstomi įvairios
galimybės, ieškomi teisingi sprendimai šiam klausimui spręsti. Buvo svarstoma kaip vienas iš būdų
susidariusiai situacijai spręsti,
naujo nario, kaip pilietinės visuomenės atstovo, rinkimo
visuotiniame rinkiminiame VVG susirinkime.
Buvo pateiktas pasiūlymas organizuoti susirinkimą Vilniaus r. teritorijoje, atnaujintose patalpose,
naudojant paramos lėšas iš LEADER priemonės.
Buvo siūloma sušaukti neeilinį Vilniaus r. VVG visuotinį rinkiminį susirinkimą 2015m. birželio
19d. 14 val. Juodšilių k. parapijos namuose.
BALSUOTA. 11- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Sušaukti neeilinį Vilniaus r. VVG visuotinį rinkiminį susirinkimą
2015m. birželio 19d. 14 val. Juodšilių k.

4.SVARSTYTA. Susirinkimo metu valdybos nariai toliau diskutavo naujos VPS rengimo tema:
buvo svarstyta dėl VVG teritorijos socialinės, ekonominės, aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizės, VVG teritorijos SSGG bei plėtros poreikių nustatymo. Buvo siūloma parengtą
VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizę pristatyti svarstymui Vilniaus r. VVG nariams
visuotiniame susirinkime, kuris vyks 2015m. birželio 19d. Juodšilių k. Vilniaus r.. Be to
susirinkimo metu buvo nustatyti preliminarios VPS finansavimo kryptys (prioritetai, priemonės bei
veiklos sritys), buvo siūloma tai aptarti su rajono gyventojais, įvairiomis tikslinėmis grupėmis,
organizuojant susitikimus tema “ Nustatytų preliminarių VPS finansavimo krypčių (prioritetų,
priemonių bei veiklos sričių) aptarimas su potencialiais projektų vykdytojais“.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti
5.SVARSTYTA. Susirinkimo metu valdybos nariai buvo supažindinti su Paramos kaimo vietovių
vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, skyrimo
tvarkos ir skaičiavimo metodika.
Buvo svarstomi kiti einamieji klausimai: apie Vilniaus r. VVG veiklą, apie kvietimą dalyvauti
Respublikiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje bei kt.
Susirinkimo pirmininkė

Violeta Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Irena Sakson

