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Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė Dorota Korvin-Piotrovska 

Dalyvauja nariai: R.Tamašunienė, M.Snežko, A.F.Stankevič, L.Leonovič, R.Mickevič, R.Jundienė, 

I. Sakson, E.Tomaševič, L.Binkevič, A.Liachovič, E.Zakševskij, Z.Glazko, J.Levko, 

V.Kondratovič, V.Jankauskienė, D.Korvin-Piotrovska, K.Stefanovič, R.Dubickaja, 

 

DARBOTVARKĖ 

1. SVARSTYTA. Ataskaita už  praėjusį laikotarpį. Pirmininko perrinkimas ir įgaliojimas 

pasirašyti sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau- NMA.) 

Pranešėja Violeta Jankauskienė. Ji supažindino su Vilniaus rajono VVG nuveiktais darbais.  Per 

praėjusį laikotarpį buvo parengta Kaimo vietovių plėtros strategiją, gautas finansavimas jai 

įgyvendinti. Šiuo metu reikia pasirašyti sutartį su NMA. Prašo visuotinio susirinkimo pritarimo, kad 

galima būtų pasirašyti sutartį. 

 

NUTARTA 

Perrinkti Violetą Jankauskienę Vilniaus rajono VVG pirmininke ir deleguoti Violetą 

Jankauskienę pasirašyti sutartį su NMA dėl strategijos įgyvendinimo finansavimo bei kitus su 

strategija susijusius dokumentus. 

 

2. SVARSTYTA VVG valdybos sudėties padidinimo svarstymas. 

Pranešėja Violeta Jankauskienė. Kadangi padidėjo VVG narių skaičius, tikslinga būtų padidinti 

ir valdybos narių skaičių,pagal LEADER metodo reikalavimus, išlaikant visas reikalingas 

proporcijas, t.y. 25 valdžios atstovų, 25 verslo atstovų, 50 kaimo bendruomenių atstovų; 40% 

moterų, 60% vyrų; 1/3 yra turi būti išklausę specialius kursus. Buvo pasiūlyta įtraukti šiuos 

asmenis: Ritą Tamašiūnienę – vietos valdžios atstovę; Lechą Leonovičių – verslo atstovą; 

Zbignevą Glazko ir Edvardą Tomaševičių – bendruomenių atstovai. 

Be to buvo svarstyta dėl tikslingumo pratęsti  kadencijos laikotarpį VVG valdybai nuo 2 iki 4 

metų.  

 

NUTARTA (vienbalsiai) 

 Pasiūlymui pritarti.Padidinti valdybos narių skaičių iki 9 narių keturiems metams. 

 

       3. SVARSTYTA. Supažindinimas su tolimesne veikla vykdant strategiją 

Pranešėja Violeta Jankauskienė. Pradėjus įgyvendinti strategiją planuojama įkurti biurą, kuris 

būtų pagalbinė priemonė padedant bendruomenėms rengiant ir vykdant projektus.  

Taip pat planuojama suorganizuoti VVG narių ir bendruomenių narių mokymai. Šiuose 

mokymuose dalyviai sužinos kaip tinkamai parengti paraiškas, administruoti gautas lėšas ir 

efektyviai vykdyti projektus. Atskirai planuojama surengti mokymus kaimo bendruomenių 

finansininkams. Seminarus planuojama surengti gegužės 5 ir 19 d. 

 

4. SVARSTYTA Bendruomenių rengiami projektai, projektų idėjų šaukimas. 



Violeta Jankauskienė ragino bendruomenes svarstyti kokius projektus jos norėtų vykdyti, kas 

vykdys tuos projektus, kas bus jų finansininkas, ar reikalingi partneriais (savivaldybė, kitos 

bendruomenės), kokius samdys konsultantus.  

 

5. SVARSTYTA. Daivos Lukošiūtės narystė VVG. 

Kadangi Daiva Lukošiūtė jau nebedirba Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

darbuotoja, negyvena ir neturi verslo Vilniaus rajone, tai siūloma ją išbraukti iš Vilniaus rajono 

VVG narių.  

       

  NUTARTA.  

  Pasiūlymui pritarti. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                        Violeta Jankauskienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Dorota Korvin-Piotrovska                                        

 


