
 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS Nr.15-3 

 

 

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų rugpjūčio septinta diena 

 

Zujūnų k., Vilnius r. 

12.00 val. 
 

Posėdis įvyko  2015 m. rugpjūčio 07 d. (12.00 val. pradžia – 14.00 val. pabaiga) 

Dalyvauja: nariai (Asociacijoje Vilniaus rajono vietos veiklos grupė yra 39 nariai: 37 nariai fiziniai 

asmenys, 2 atstovauja Vilniaus rajono savivaldybę) (23 nariai dalyvauja iš 39),  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. 2015m. balandžio 1 d.) 

 24 punktas. 

Viso - 23 balsas, kas sudaro 59 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 sekretore 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  naujos vietos plėtros strategijos naujam 2014-2020m. finansavimo 

laikotarpiui  pristatymo bei patvirtinimo. 

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

3. Einamieji klausimai, diskusijos. 
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1.SVARSTYTA. Vilniaus r. VVG projektų administratorė Lilija Kublickienė pristatė  parengtą 

Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“.   Vyko 

diskusijos, kurių metu VVG nariai klausinėjo apie socialinius projektus, vietos projektų 

finansavimo intensyvumą, projektų atrankos kriterijus bei kt. 

Po diskusijų, VrVVG valdybos pirmininkas A. F. Stankevič pasiūlė patvirtinti Vilniaus r. vietos 

plėtros strategiją kaip tinkamą naujam 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui. 

BALSUOTA. „UŽ“-23; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“- nėra;.  

NUTARTA Patvirtinti Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją kaip tinkamą naujam 2014-2020m. 

finansavimo laikotarpiui. (prisegamas visas VPS dokumentas). 

 

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

Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 39 nariai. Vilniaus rajono VVG gavo  dviejų 

bendruomenių  „Paberžės Santara“ ir „Bukiškėnai“  prašymus priimti į VVG narius:  

1.Honorata Savickienė, atstovauja bendruomenę „Paberžės Santara“, pilietinę visuomenę. 

Bendruomenė įstotų į VVG narius kaip juridinis asmuo. 

2. Renata Augustaitienė, atstovauja bendruomenę „Bukiškėnai“, pilietinę visuomenę. Bendruomenė 

įstotų į VVG narius kaip juridinis asmuo. 

Kiekvienas kandidatas į Vilniaus r. VVG narius prisistatė, papasakojo apie savo bendruomenės 

veiklą. Valdybos pirmininkas A.Stankevič  kandidatus pristatė teigiamai. Susirinkimo metu buvo 

siūloma priimti šiuos kandidatus į  narius. 

BALSUOTA. „UŽ“-23; „PRIEŠ“-nėra; „SUSILAIKĖ“-nėra. 

NUTARTA.  Patvirtinti balsavimo rezultatus.  (Pilnas narių sąrašas pridedamas prie protokolo 

Priedas Nr.1). 

 

3.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo aptariami kiti einamieji klausimai. V.Jankauskienė 

pasveikinu visus sėkmingai baigusius jau dabar senojo finansavimo periodo Vilniaus rajono Vietos 

plėtros strategiją, pakvietė visus susirinkusius  į baigiamąją konferenciją rugpjūčio 25d. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                    Violeta Jankauskienė  
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Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson 

 

 

 


