VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr.13-1

Du tūkstančiai tryliktųjų metų sausio dvidešimt penkta diena
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
13,00val.
Posėdis įvyko 2013 m. sausio 25 d. (13 val. pradžia - 16 val. pabaiga)
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė Irena Sakson
Dalyvauja nariai: Rima Dubickaja, Renata Mickevič, Edvard Zakševskij, Rita Tamašunienė,
Aleksandr Liachovič, Violeta Jankauskienė, Anton Šostko, Irena Sakson, Renata Jundienė, Roman
Tomaševski, Vladislav Maliuk, Artūras Želnys, Anton Feliks Stankevič, Lech Leonovič, Jurij
Levko, Edvard Tomaševič, Vladyslav Kondratovič, (17 narių dalyvauja iš 30 – narių registracijos
sąrašas pridedamas),Liucina Kotlovska, Dorota Naruševič (svečiai).
Nariai patvirtina, kad apie susirinkimo sušaukimą buvo informuoti tinkamai ir laiku.
Viso - 17 balsų, kas sudaro 57 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus.
Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ
1. Dėl Vilniaus rajono VVG metinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo už 2012m.
3. Dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
4. Dėl naujų įstatų patvirtinimo.
5. Dėl VVG pirmininko rinkimo.
6. Dėl Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rinkimo.
7. Einamieji klausimai, diskusijos.
1. SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė susirinkimo dalyvius
supažindino su Vilniaus rajono VVG vykdoma veikla per paskutinius metus, susijusia su strategijos
bei kitų projektų vykdymu. Pasisakymo medžiaga Priede Nr.1.

NUTARTA. Metinei veiklos ataskaitai pritarta2.SVARSTYTA. Vilniaus rajono VVG
finansininkė Irena Sakson pristatė finansinę atskaitomybę, balansą už 2012 m., veiklos rezultatų
ataskaitą bei finansinės atskaitomybės paaiškinamąjį raštą. Priedas Nr.2.

NUTARTA: Finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta vienbalsiai.
3. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę.
Šiuo metu Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra 30 narių. Naujais nariais norėtų tapti šie
kandidatai:
1.Liucina Kotlovska, vietos valdžios atstovė, Vilniaus rajono savivaldybės delegavimo
raštas pateiktas;
2 Dorota Naruševič, jaunimo atstovė iš Visalaukio bendruomenės, delegavimo raštas
patektas.
BALSUOTA. Balsuota 2 kartus už kiekvieną kandidatą atskirai.17- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Priimti į Vilniaus rajono vietos veiklos grupę Liuciną Kotlovską kaip vietos
valdžios atstovę, Dorota Naruševič kaip Visalaukio bendruomenės atstovę. (Pilnas narių
sąrašas pridedamas prie protokolo).
4. SVARSTYTA. Prieš susirinkimą visiems VVG nariams buvo išsiųstas siūlomas naujų įstatų
pavyzdys. Susirinkime svarstant naujus įstatus, kilo diskusijos. VVG narių nuomonės skyrėsi dėl
VVG pirmininko ir VVG valdybos pirmininko kandidatūrų rinkimo būdų: vienas pasiūlymas buvo,
kad VVG pirmininko ir VVG valdybos pirmininko kandidatūras rinktų valdyba, kitas pasiūlymas
buvo, kad VVG pirmininko kandidatūrą rinktų VVG visuotinis susirinkimas,

VVG valdybos

pirmininko kandidatūrą rinktų valdyba. Priedas Nr.3,Nr.4.
BALSUOTA. 14 už, prieš -0, susilaikė -3
NUTARTA. VVG pirmininko kandidatūrą renka VVG visuotinis susirinkimas, VVG
valdybos pirmininko kandidatūrą renka valdyba. VVG pirmininkas nerenkamas į valdybą.
VVG valdybos pirmininką iš naujai perrinktos valdybos narių renka valdyba.
Pranešimą apie visuotino narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus
Asociacijos pirmininkas kiekvienam Asociacijos nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš 14
dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas,
išsiųstas nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis.
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus nutarimus, pakeisti įstatus. Naują įstatų redakciją parengti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų
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įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, atsižvelgiant
į įstatymų pasikeitimus.
Patvirtinti naują įstatų redakciją. Įgalioti asocaicijos pirmininką pasirašyti naują įstatų
redakciją ir įregistruoti įstatų pakeitimus juridinių asmenų registre.
5. SVARSTYTA. Dėl VVG pirmininko perrinkimo.
Dėl VVG valdybos pirmininko perrinkimo
Kadangi asociacijos įstatus nutarta pakeisti, o pagal naujus įstatus Vilniaus rajono vietos
veiklos grupėje VVG pirmininkas ir VVG valdybos pirmininkas bus atskyri asmenys, todėl
siūloma perrinkti VVG pirmininką ir valdybą. VVG valdyba valdybos posėdyje išrinktų
valdybos pirmininką.

Rita Tamašunienė pristatė Violetos Jankauskienės kandidatūrą,

pranešimą reziumavo Anton Stankevič, kandidatė pristatyta teigiamai.
Vilniaus r. VVG valdybos pirmininkė yra V. Jankauskienė. Ji pranešė, kad dėl privačių
interesų derinimo iš valdybos pirmininko posto turi pasitraukti.

BALSUOTA.17- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkę Violetą
Jankauskienę
Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė - Violeta Jankauskienė, (asmens kodas
46003040473 adresas Gineitiškių g.83, Vilnius, jankauskiene.violeta@yahoo.com)
6. SVARSTYTA. Šiuo metu Vilniaus rajono VVG valdyboje yra 9 nariai:
1.Česlav Olševski - valdžios atstovas;
2.Rita Tamašiūnienė -valdžios atstovė;
3.Anton Feliks Stankevič -verslo atstovas;
4.Lech Leonovič -verslo atstovas;
5.Irena Sakson - socialinis partneris;
6.Zbignev Glazko-socialinis atstovas;
7.Elžbieta Sadaiska –socialinis atstovas, jaunimo atstovė;
8.Edvard Tomaševič-socialinis atstovas,
9.Violeta Jankauskienė-valdybos pirmininkė-socialinis atstovas.
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Rita Tamašunienė , vietos valdžios atstovė, šiuo metu išrinkta į LR seimą, iš VVG valdybos
atsistatydino.
Violeta Jankauskienė ir Irena Sakson šiuo metu dirba VVG administracijoje ir negali
dalyvauti VVG valdyboje, jos atsistatydina.
Elžbieta Sadaiska atsistatydino iš Vilniaus r. VVG valdybos, nes išvyko studijuoti į užsienį.
Susirinkimo metu buvo siūloma palikti valdyboje

esamus narius ir priimti naujus į

atsistatydinusių vietas, tai yra vietos valdžios atstovę išrinkti Liuciną Kotlovską; Renatą
Mickevič ir Rimą Dubickają kaip socialinių partnerių atstoves, Dorotą Naruševič –socialinė
partnerė, jaunimo atstovė. Kandidatai prisistatė.
BALSUOTA.17- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Patvirtinti naujus Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narius Renata Mickevič, Rima Dubickaja, Dorota Naruševič, Liucina Kotlovska.
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.
3.Anton Feliks Stankevič (asmens kodas 35704100169 adresas Mykoliškių k., Rukainių
sen., Vilniaus r., afas@takas.lt) - verslo atstovas, UAB AFAS savininkas.
4.Lech Leonovič (asmens kodas 35206250106, adresas Sodų g.9, Medininkų k., Vilniaus r.,
lech.leonovic@vrsa.lt) - verslo atstovas, individualios įmonės savininkas.
5.Renata Mickevič (asmens kodas 47610060060, adrsas Naujoji g.11,Kalvelių k. Vilniaus
r., renata-mic@mail.ru) - socialinis partneris, Kalvelių bendruomenės centro atstovė.
6.Zbignev Glazko(asmens kodas37808140786, adresas Slabados k., Vilniaus r.,
zbigas@yahoo.com) - socialinis atstovas, Slabados bendruomenės atstovas.
7.Edvard Tomaševič (asmens kodas 35201200080, adresas Barsukynės g.59,Vilnius,
mickunubendruomene@yahoo.com) – socialinis atstovas, Mickūnų bendruomenės atstovas.
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8.Rima Dubickaja (asmens kodas 46701160601, adresas Sodų g.54, Zujūnų k. Vilniaus r
rimuxte@gmail.com.,) - socialinis atstovas, Zujūnų bendruomenės centro atstovė.
9.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.

8.

SVARSTYTA. Buvo svarstoma Dėl stojamojo bei kasmetinio VVG nario mokesčio:
Buvo siūloma patvirtinti 2013 m. ir vėlesnių metų nario mokesčio dydį:
-

stojamasis 100 Lt

-

metinis 20 Lt.

Nario mokestį reikia sumokėti iki einamųjų metų liepos 31 d. Jeigu nario mokestis
metų bėgyje nėra sumokamas, narystė yra stabdoma ir po metų išbraukiamas iš VVG
narių sąrašo

NUTARTA: Sprendimas dėl narystės mokesčio priimtas vienbalsiai.

Susirinkimo pirmininkė

Violeta Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Irena Sakson
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