
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS Nr.12-1 

 

 

Du tūkstančiai dvyliktųjų metų balandžio trečia  diena 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius  

15.30val. 
 

Posėdis įvyko  2011 m. balandžio 27 d. (14 val. pradžia - 17 val. pabaiga) 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė  Irena Sakson 

Dalyvauja nariai: Rima Dubickaja, Renata Mickevič, Edvard Zakševski, Rita Tamašunienė,   

Zbignev Glazko, Aleksandr Liachovič, Miroslava Snežko, Violeta Jankauskienė, Vladislav 

Kondratovič, Anton Šostko, Jan Sinicki, Dorota Korvin-Piotrovska, Irena Sakson, Vladzimiež 

Sipovič, Renata Jundienė, Lilija Prontkelevič, Roman Tomaševski (17 narių dalyvauja iš 25 – narių 

registracijos sąrašas pridedamas), Anželika Kerbed ir Elvita Medekšienė (Vilniaus r. VVG 

administratorės). Robert Komarovski, Vitalijus Svirbutovič, Vladislav Maliuk, Artūras Želnys, 

Česlav Olševski, Andžej Lonski (svečiai). 

 

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

Viso - 17 balsų, kas sudaro 67 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus. 

Kvorumas yra.  

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos. 

2. Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo už 2011m. 

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

valdybą. 

4. Dėl planuojamų konferencijų 2012m. 

5. Einamieji klausimai, diskusijos. 

  

1. SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus rajono VVG 

vykdoma veikla per paskutinius metus, susijusia su strategijos  bei kitų projektų vykdymu. 

Pasisakymo medžiaga 1 Priede. 

 

            NUTARTA. Metinei veiklos ataskaitai pritarta. 

 

2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG finansininkė Irena Sakson pristatė finansinę 

atskaitomybę, balansą už 2011 m., veiklos rezultatų ataskaitą bei finansinės atskaitomybės 

paaiškinamąjį raštą. Priedas Nr.2 

 



           NUTARTA: Finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta vienbalsiai. 

 

 

 

3.1. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę. 

Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 25 nariai. Naujais  nariais norėtų tapti šie 

kandidatai: 

1.Česlav Olševski, vietos valdžios atstovas; 

2. Robert Komarovski, Visalaukių bendruomenės atstovas; 

3. Vladislav Maliuk, atstovas iš Sužionių bendruomenės. 

4. Artūras Želnys, atstovas iš Riešės bendruomenės. 

5. Andžej Lonski, jaunimo atstovas. 

6.Vilniaus rajono savivaldybė, kaip juridinis asmuo. 

 

Kiekvienas kandidatas prisistatė. Diskusijų buvo dėl Andžej Lonski, kadangi jis yra 

neformalios organizacijos atstovas, bet kadangi jaunų aktyvių narių vietos veiklos grupėje 

yra mažai, nutarta palikti šį kandidatą, o įstatus peržiūrėti, paruošti naują įstatų versiją 

aptarimui. Vienas iš įstatų punktų turėtų būti, kokia organizacija galėtų įstoti VVG narius. 

Buvo siūloma toks kriterijus - kaip veiklos terminas, dalyvavimas projektinėje veikloje ir 

pan. 

 

BALSUOTA. Balsuota 6 kartus už kiekvieną kandidatą atskirai.17- už. Vienbalsiai. 

NUTARTA.  Priimti į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę Česlav Olševski, Robert 

Komarovski, Vladislav Maliuk, Artūrą Želnį,  Andžej Lonski. 

Vilniaus rajono savivaldybė - Vilniaus rajono vietos veiklos grupės narė kaip juridinis 

asmuo. 

 

NUTARTA.  Paruošti naują Vilniaus r. VVG įstatų versiją svarstymui sekančiame 

susirinkime.  

 

3.2. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybą. 

 

 Kadangi Vilniaus r. VVG valdybos nario Jan Sinicki  šiuo metu pasikeitė pareigos ir jis 

negali dalyvauti VVG valdyboje kaip valdžios atstovas, jis atsistatydina iš šių pareigų. 

Vilniaus rajono savivaldybės Taryba delegavo naują narį į VVG valdybą - Česlav Olševski, 

Vilniaus rajono mero pavaduotoją. 

 

BALSUOTA.17- už. Vienbalsiai. 

NUTARTA.  Patvirtinti naują Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narį -  Česlav 

Olševski, vietos valdžios atstovą.  

  

4. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG nariai buvo supažindinti su paskutinių dienų     

planuojamais       pasikeitimais,  susijusiais su dalykinėm kelionėm ir pan. Buvo siūloma, 

kol nebus aiškumo dėl sąlygų, neplanuoti kelionių į užsienį, susitinkant su užsienio 

partneriais ar dalyvaujant konferencijose, susijusiose su LEADER metodu. Tačiau pradėti 

pasirengimą  2  numatytoms Įgūdžių projekte konferencijoms vasarą. 

 

 

NUTARTA. Pasiūlymui  pritarti. 

 



5. SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo svarstomi kiti organizaciniai klausimai, 

dalinamasi patirtimi, vykdant projektus. 

Buvo svarstoma dėl stojamojo bei kasmetinio  VVG nario  mokesčio. 

Buvo siūloma patvirtinti 2012 m. ir vėlesnių metų nario mokesčio dydį: 

- stojamasis 50 Lt 

- metinis  20 Lt 

 Nario mokestį reikia sumokėti iki einamųjų metų liepos 31 d. 

 

         NUTARTA:  Sprendimas dėl narystės mokesčio priimtas vienbalsiai. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                    Violeta Jankauskienė  

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson 

 

 

 


