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VILNIUS 

 

Posėdis vyko – (2018-12-05, 16.00) 

Posėdžio pirmininkė – Anton Feliks Stankevič 

Posėdžio sekretorė – Anželika Kerbed 

Dalyvavo: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Rima Dubickaja, Danuta Darčanova, Edvard 

Tomaševič, Roman Tomaševski, Vladislav Maliuk, Andžej Leonovič, Česlava Zadranovič, Zbignev 

Glazko, Tadeušas Žygis, Anton Feliks Stankevič,  (12 narių iš 15 Valdybos narių dalyvauja - narių 

registracijos sąrašas pridedamas), Irena Sakson, Agnė Bumblauskienė, Anželika Kerbed, Lilija 

Kublickienė (Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys) 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl FSA patvirtinimo:  

  1.1. Dėl FSA Priemonės Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas su priedais patvirtinimo;  

  1.2. Dėl FSA Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai; 

    

  2. Dėl kvietimų datos patvirtinimo: 

  2.1. Dėl Kvietimo Nr. 12 Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas datos : nuo 2019 sausio 2d. iki 2019 vasario 25d.   

  2.2. Dėl Kvietimo Nr.11 FSA Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis 

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai: Nuo 2018 gruodžio 17 

iki 2019 sausio 21d.   

   

2. Dėl  Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimo. 

 

1.SVARSTYTA. Dėl FSA patvirtinimo:  

  FSA Priemonės Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas su priedais patvirtinimo;  

  FSA Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai; 

 

Pranešėja VPS administratorė Anželika Kerbed   informavo valdybos narius, kad prieš skelbiant 

kaimo vietovių kvietimus teikti vietos projektus reikia patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašus su priedais šioms priemonėms:   

1. Priemonės Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas su priedais patvirtinimo; 



2. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtra su priedais patvirtinimo; 

Minėta dokumentacija buvo išsiųsta valdybos nariams el. paštu susipažinimui. Dar kartą buvo 

aptartos FSA pagrindinės nuostatos, svarstymo metu neatsirado klausimų, buvo pasiūlyta balsuoti. 

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti naujiems parengtiems FSA su priedais. 

Balsavo „už“:  12 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

2.SVARSTYTA. Dėl kvietimų datos tvirtinimo.  Posėdžio metu susirinkusieji buvo informuoti, kad 

pagal naujus parengtus FSA planuojama skelbti paprastus kvietimus teikti vietos projektus. Kvietimų 

teikti paraiškas datos būtų šios:  

Kvietimo Nr. 12 Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas datos : nuo 2019 sausio 2d. iki 2019 vasario 25d.   

Kvietimo Nr.11 FSA Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai: Nuo 2018 gruodžio 17 iki 2019 sausio 21d.   

 

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti paprastų kaimo vietovių kvietimų teikti vietos projektus datoms. 

Balsavo „už“:  12 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

Posėdžio pirmininkas                                  Anton Feliks Stankevič                     

 

Posėdžio sekretorė     Anželika Kerbed 

 

 


