VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr.15-2

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų birželio devyniolikta diena
Juodšilių k., Vilnius r.
14.00 val.
Posėdis įvyko 2015 m. birželio 19 d. (14.00 val. pradžia – 16.00 val. pabaiga)
Dalyvauja: nariai (Asociacijoje Vilniaus rajono vietos veiklos grupė yra 37 nariai: 35 nariai fiziniai
asmenys, 2 atstovauja Vilniaus rajono savivaldybę) (21 narys dalyvauja iš 37), kandidatai į narius
ir VVG administracija – dalyvių registracijos sąrašas pridedamas.
Visi asociacijos nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių susirinkimą elektroniniu
paštu, kaip tai numato Vilniaus rajono vietos veiklos grupės įstatų (registr. 2013m. kovo 13 d.)
24 punktas.
Viso - 21 balsas, kas sudaro 57 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus.
Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti.
Susirinkimo pirmininke buvo pasiūlyta išrinkti VVG pirmininkę Violetą Jankauskienę,
o susirinkimo sekretore - Ireną Sakson.
Bendru sutarimu NUTARTA:
1.Susirinkimo pirmininke išrinkti Violetą Jankauskienę;
2.Susirinkimo sekretorė išrinkti Ireną Sakson.
Susirinkimo pirmininkė V. Jankauskienė supažindino su visuotinio narių susirinkimo darbotvarke,
kuri buvo išsiuntinėta visiems į susirinkimą kviestiems nariams, paklausė ar sutinka su tokiu turiniu,
ar yra papildymų. Pasiūlymų nebuvo.
Bendru sutarimu NUTARTA patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (išdėstytą žemiau protokole).

DARBOTVARKĖ
1. Dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
2. Dėl naujo nario į Vilniaus r. VVG valdybą rinkimo.
3. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m.
finansavimo laikotarpiui – situacijos analizės pristatymas.
4. Dėl sekančio VVG visuotinio narių susirinkimo datos ir vietos.
5. Einamieji klausimai, diskusijos.

1. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 37 nariai. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta
Jankauskienė pristatė 2 naujų asmenų kandidatūras, atsiuntusių prašymą įstoti į Vilniaus rajono
vietos veiklos grupės narius:
1. Tadeuš Aškelianec, Juodšilių seniūnijos seniūnas, atstovauja vietos valdžią.
2. Aleksandras Kondratovičius, deleguotas Nemėžio kaimo bendruomenės, pilietinės visuomenės
atstovas.
Kiekvienas kandidatas į Vilniaus r. VVG narius prisistatė. Valdybos pirmininkas A.Stankevič
kandidatus pristatė teigiamai. Susirinkimo metu buvo siūloma priimti šiuos kandidatus į narius.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-nėra.
NUTARTA. Patvirtinti balsavimo rezultatus. (Pilnas narių sąrašas pridedamas prie protokolo
Priedas Nr.1).
2. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė pristatė susiklosčiusią
situaciją, jog V. Kondratovič atsistatydino iš Vilniaus r. VVG valdybos nario pareigų kadencijai
nepasibaigus, kadangi nuo 2015-04-18 tapo Vilniaus r. savivaldybės Tarybos nariu. Naujuoju
finansavimo laikotarpiu įsigaliojus naujiems tinkamumo reikalavimams VVG valdymo organui,
Tarybos narys negali atstovauti pilietinę visuomenę valdyboje. Buvo gautas VO Vilniaus rajono
Nemėžio kaimo bendruomenės raštas, kuriame prašoma deleguoti į Vilniaus r. VVG valdybą
Aleksandrą Kondratovičių.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-nėra.
NUTARTA. Priimti į Vilniaus r. VVG valdybą A. Kondratovičių.
Patvirtinti tokios sudėties Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybą:
1.Česlav Olševski (asmens kodas 36106260624, adresas Petruliškių k., Vilniaus r.,
ceslav.olsevski@vrsa.lt) -

vietos valdžios atstovas, Vilniaus rajono savivaldybės mero

pavaduotojas.
2.Liucina Kotlovska (asmens kodas 47612190728, adresas Laisvės pr. 91-119, Vilnius,
liucina.kotlovska@vrsa.lt) – vietos valdžios atstovė, Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktorė.
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3.Anton Feliks Stankevič (asmens kodas 35704100169 adresas Mykoliškių k., Rukainių
sen., Vilniaus r., afas@takas.lt) - vietos valdžios atstovas, Vilniaus rajono savivaldybės
Tarybos narys.
4. Renata Mickevič (asmens kodas 47610060060, adresas

Naujoji g. 11, Kalvelių k.

Vilniaus r., renata-mic@mail.ru) - vietos valdžios atstovė, Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos Mickūnų seniūnijos seniūnė.
5.Lech Leonovič (asmens kodas 35206250106, adresas Sodų g.9, Medininkų k., Vilniaus r.,
lech.leonovic@vrsa.lt) - verslo atstovas, L. Leonovič individualios įmonės savininkas.
6.Roman Tomaševski (asmens kodas 36105261137, adresas Visalaukių k., Vilniaus r.,) verslo atstovas, UAB „Rojasa“ Vilniaus rajone Paberžės sen..
7.Edvard Tomaševič (asmens kodas 35201200080, adresas Barsukynės g.59,Vilnius,
mickunubendruomene@yahoo.com) - verslo atstovas, UAB „Šotopa“ .
8.Edvard Zakševski (asmens kodas 37808260443, edvard.zaksevskij@vrsa.lt), adresas
Maumedžių 6-28, Vilnius - verslo atstovas, Vilniaus regiono kredito unija.
9.Rima Dubickaja (asmens kodas 46701160601, adresas Sodų g. 54, Zujūnų k. Vilniaus r.
rimuxte@gmail.com.,) - socialinis atstovas, Zujūnų bendruomenės centro atstovė.
10.Dorota Naruševič (asmens kodas 49011211319, adresas Šviesos g. 5-2, Visalaukės k.,
Vilniaus r., dodka.nar@gmail.com) - socialinis atstovas, Visalaukio bendruomenės atstovė,
jaunimo atstovė.
11.Vladyslav Maliuk (asmens kodas 37906225481, adresas Sužionių k., Vilniaus r.,
suzionys@gmail.com) - socialinis atstovas, Sužionių bendruomenės atstovas.
12.Aleksandr Kondratovič (asmens kodas 37501140670, adresas Sodų g.20,Nemėžio k.,
Vilniaus r.,vlakon@icloud.com) socialinis atstovas, Nemėžio kaimo bendruomenės narys.
13.Aldona Sadovska (asmens kodas 45308010342, adresas Maišiagalos mst., Vilniaus r.,
aldona.sadovska@vrsa.lt) socialinis atstovas, Maišiagalos bendruomenės centro narė.
14. Danuta Darčanova (asmens kodas 47808150286, adresas šilo 11 , Juodšilių k..,
Vilniaus

r.,

danuta.darcanova@vrsa.lt)

socialinis

atstovas,

Juodšilių

sen.

kaimų

bendruomenės pirmininkė.
15. Zbignev Glazko (asmens kodas 37808140786, adresas Slabados k., Vilniaus r.,
zbigas@yahoo.com) - socialinis atstovas, Slabados bendruomenės atstovas.
Valdybos pirmininkas bus išrinktas valdybos posėdyje.
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3.SVARSTYTA. Vilniaus r. VVG projektų administratorė Lilija Kublickienė pristatė 2014 – 2020
m. vietos plėtros strategijos parengimui atliktos VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei
aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizę. Be to VVG nariai buvo pateikta svarstymui VVG
vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija. Po diskusijų A. F. Stankevič pasiūlė
patvirtinti Vilniaus r. situacijos analizę, kaip tinkamą pasirengimui naujos vietos plėtros strategijos
naujam 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“- nėra;.
NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus r. situacijos analizę (prisegamas visas situacijos analizės
dokumentas).
4. SVARSTYTA. V.Jankauskienė pasiūlė iš anksto nuspręsti kito Vilniaus r. VVG visuotinio narių
susirinkimo datą ir vietą, kurio metu bus nagrinėjama nauja vietos plėtros strategija 2014- 2020 m.
finansavimo laikotarpiui, naujų narių kandidatūra į Vilniaus r. VVG narius.
A.F. Stankevič pasiūlė datą ir vietą: 2015 rugpjūčio 7 d., Zujūnų bendruomenės centras.
BALSUOTA. „UŽ“-21; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“- nėra;.
NUTARTA. Patvirtinti datą ir vietą.
5.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo aptariami kiti einamieji klausimai. Išdalinta priminimo
lapai dėl nario mokesčio ir paraginta sumokėti iki termino pabaigos.

Susirinkimo pirmininkė

Violeta Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Irena Sakson
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