
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2019-V-6 

 

Du tūkstančiai devynioliktų metų liepos mėnesio 5 diena 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. liepos 2-5 d. posėdis organizuotas elektroniniu būdu. 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

2019 m. liepos 2 d. VPS vadovė Violeta Jankauskienė pasiūlė, remiantis Vilniaus r. VVG valdybos 

darbo reglamento 18 punktu (18. Esant skubiam klausimui, kuriam reikalingas valdybos 

sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu) organizuoti valdybos posėdį elektroniniu paštu 

ir svarstyti sprendimo projektą. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir kvietimo Nr. 

17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės 

skatinimas“) sustabdymo; 

2. Dėl kvietimo Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) atrankos kriterijų 

tikslinimo; 

3. Dėl kvietimo Nr. 17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“) atrankos kriterijų tikslinimo; 

4. Dėl kvietimo Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir kvietimo Nr. 

17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės 

skatinimas“) naujo kvietimo teikti vietos projektus laikotarpio. 

SVARSTYTA. 

1.  Dėl paskelbtų kvietimų Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir Nr. 

17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės 

skatinimas“) sustabdymo. 2019 m. liepos 2 d. visiems  15 valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsta 

informacija dėl inicijavimo kvietimų Nr.16 ir 17 sustabdymo. Inicijavimo priežastis – pastebėtas 

FSA nuostatų neatitikimas vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-305 redakcija, suvestinė redakcija 2019 m. gegužės 

22 d.) 40 punktui - minėtų kvietimų FSA buvo įtraukti ne visi vietos projektų atrankos kriterijai, 

kurie išvardyti VPS. VPS vadovė Violeta Jankauskienė paprašė valdybos narių atsiųsti savo 

protokolinius sprendimus minėtais klausimais iki 2019 m. liepos 5 d. 14:00 val. 

 



2. Dėl paskelbto kvietimo Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) 

atrankos kriterijų tikslinimo. Visa medžiaga protokolo prieduose. 

3. Dėl paskelbto kvietimo Nr. 17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“) atrankos kriterijų tikslinimo. Visa medžiaga 

protokolo prieduose. 

4. Dėl paskelbtų kvietimų Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir Nr. 

17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės 

skatinimas“) laikotarpio teikti vietos projektus pratęsimo.  

Kvietimų Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir Nr. 17 (VPS 

priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės 

skatinimas“) termino pratęsimas iki 2019m. liepos 26d. paskelbiant apie tai visomis viešinimo 

priemonėmis. 

Valdybos narių pateiktų nuomonių suvestinė: 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Atstovaujama organizacija 

Projektui 

pritarė/ 

nepritarė 

1.  Rima Dubickaja 
Zujūnų bendruomenės centras 

Pilietinės visuomenės atstovas 
Pritarė 

2.  Česlava Zadranovič 
Mickūnų jaunimo bendruomenė Pilietinės 

visuomenės atstovas 
Pritarė 

3.  Anton Feliks Stankevič 
Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys, 

valdžios atstovas 
Pritarė 

4.  Roman Tomaševski UAB „Rojasa“, verslo atstovas Pritarė 

5.  Andžej Leonovič UAB „Adveitas“, verslo atstovas Pritarė 

6.  Aleksandr Liachovič 
Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija, valdžios atstovas 
Nebalsavo  

7.  Edvard Tomaševič 
UAB „ŠOTOPA“ 

verslo atstovas 
Nebalsavo 

8.  Zbignev Glazko 
Lavoriškių bendruomenė,  

Pilietinės visuomenės atstovas 
Nebalsavo 

9.  Renata Mickevič 
Kalvelių bendruomenė,  

valdžios atstovas 
Pritarė 

10.  Liucyna Kotlovska 
Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija, valdžios atstovas 
Nebalsavo 



 

Apklausos metu savo nuomonę svarstomais klausimais pareiškė 8 iš 15 valdybos narių, pastabų ir 

klausimų nebuvo, todėl vadovaujantis Vilniaus r. VVG valdybos darbo reglamento 15 punktu, 

apklausa laikoma įvykusia. 8 valdybos nariai pritarė Vilniaus r. VVG siūlymui papildyti kvietimų 

Nr. 16 ir 17 FSA vietos projektų atrankos kriterijais, kurie išvardyti VPS. Kadangi šis keitimas yra 

esminis potencialiems pareiškėjams, pritarta patikslinti paskelbtų šiuo metu kvietimų Nr. 16 ir 

Nr.17 finansavimo sąlygas bei jų priedus, sustabdant kvietimus iki 2019 m. liepos 10 d., bei pratęsti 

po atliktų FSA pakeitimų iki 2019 m. liepos 26 d. 

BALSUOTA. 8 - už. 

NUTARTA.  

1. Sustabdyti paskelbtus kvietimus Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra“) ir Nr. 17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo 

ir partnerystės skatinimas“) iki 2019 m. liepos 10 d; 

2. Pritarti paskelbto kvietimo Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) 

atrankos kriterijų tikslinimui; 

3. Pritarti paskelbto kvietimo Nr. 17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“) atrankos kriterijų tikslinimui; 

4. Pratęsti paskelbtų kvietimų Nr. 16 (VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“) ir 

Nr. 17 (VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas“) laikotarpį teikti vietos projektus po atliktų FSA pakeitimų iki 2019 m. 

liepos 26 d. 

 

PRIDEDAMA. 1. Apklausos raštu medžiaga 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                               Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė                             Anželika Kerbed 

11.  Vladyslav Maliuk 
Sužionių bendruomenė, 

Pilietinės visuomenės atstovas 
Nebalsavo 

12.   Joana Šekštelienė 
Čekoniškių bendruomenė, 

Pilietinės visuomenės atstovas 
Nebalsavo 

13.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“, verslo atstovas Pritarė 

14.  Danuta Darčanova 
Juodšilių sen. Kaimų bendruomenė,  

Pilietinės visuomenės atstovas 
Pritarė 

15.  Vladislav Kondratovič 
Nemėžio kaimų bendruomenė 

Pilietinės visuomenės atstovas 
Nebalsavo 



 


