
 

 

 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. 2019-V-3 

 

VILNIUS 

 

Posėdis vyko – (2019-04-01, 16.00) 

Posėdžio pirmininkė – Rima Dubickaja 

Posėdžio sekretorė – Anželika Kerbed 

Dalyvavo: Anton Feliks Stankevič, Renata Mickevič, Liucina Kotlovska, Vladislav Maliuk, Rima 

Dubickaja, Danuta Darčanova, Tadeušas Žygis, Aleksandr Kondratovič, Česlava Zadranovič, 

Zbignev Glazko( 10 narių iš 15 Valdybos narių dalyvauja - narių registracijos sąrašas pridedamas 

priedas Nr. 1.), Irena  Sakson VRVVG finansininkė, Andželika Kerbed VRVVG VPS 

administratorė, Agnė Bumblauskienė VRVVG VPS administratorė. 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

veiklos sričių: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ su priedais patvirtinimo 

(Kvietimas Nr.14,15);  
2. Dėl kvietimo Nr.14 ir Nr. 15 datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 11d. iki 

2019 gegužės 20d.  

3. Dėl FSA VPS Priemonės: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

(kodas LEADER-19.2- SAVA-1)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.16); 

4. Dėl kvietimo Nr.16  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 11d. iki 2019 

birželio 10d.  

5. Dėl FSA VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- 

SAVA-5)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.17); 

6. Dėl kvietimo Nr.17  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 11d. iki 2019 

birželio 3d.  

7. Dėl FSA VPS Priemonės: „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, 

gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ 

(kodas LEADER-19.2- SAVA-6)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.18); 

8. Dėl kvietimo Nr.18  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 25d. iki  

2019 gegužės 27d. 

9. Dėl Vilniaus r. VVG  visuotinio rinkiminio susirinkimo datos ir vietos nustatymo; 

10.  Dėl Vilniaus r. VVG pirmininkės delegavimo į Briuselį. 

11.  Einamieji klausimai.  

  (Dėl komandiruotės į Briuselį, projektas Lenkijoje -birželio mėn.) 

 

1.SVARSTYTA. Dėl FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

veiklos sričių: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti“ su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.14,15);  
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Pranešėja VPS finansininkė- administratorė Irena Sakson   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 „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  su priedais patvirtinimo; 

2. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis  „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ su priedais patvirtinimo; 

Minėta dokumentacija buvo išsiųsta valdybos nariams el. paštu susipažinimui. Atsižvelgiant į gautų 

paraiškų kokybę, gautų  praėjusių kvietimų metu, buvo svarstoma dėl išlaidų kategorijų 

sugriežtinimo,  tačiau po diskusijų buvo nuspręsta tik patikslinti išlaidų kategoriją „Speciali 

kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; 

Specialios kompiuterinės ir programinės įrangos išlaidoms skirta parama negali viršyti 30 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, 

išskyrus bendrąsias).“.  Dar kartą buvo aptartos FSA pagrindinės nuostatos, svarstymo metu 

daugiau klausimų nebuvo, todėl pasiūlyta balsuoti. 

 

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti naujiems parengtiems FSA su priedais. 

Balsavo „už“:  10 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. 14 Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  data nuo 2019 balandžio 11 d. iki 2019 

gegužės 20 d.   

Kvietimo Nr.15 Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ data nuo 2019 balandžio 11 d. iki 2019 

gegužės 20 d.   

 

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

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

3.SVARSTYTA. Dėl FSA VPS Priemonės: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

(kodas LEADER-19.2- SAVA-1)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.16); 

 

Pranešėja VPS administratorė Agnė Bumblauskienė   informavo valdybos narius, kad prieš 

skelbiant kaimo vietovių kvietimus teikti vietos projektus reikia patvirtinti Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašus su priedais šiai priemonei    „NVO socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-1)su priedais patvirtinimo. Buvo aptarti patikslinti paraiškų 

vertinimo kriterijai. Aptarus kriterijų pakeitimus ir kitas FSA nuostatas, buvo siūloma balsuoti.  

 

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti parengtiems FSA su priedais. 

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

4.SVARSTYTA.    Dėl kvietimo Nr.16  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 11d. iki 2019 

birželio 3d.  
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Posėdžio metu susirinkusieji buvo informuoti, kad pagal parengtus FSA „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“  planuojama skelbti paprastus kvietimus teikti vietos projektus nuo 2019 

balandžio 11d. iki 2019 birželio 3d.  

 

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

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

5.SVARSTYTA. Dėl FSA VPS Priemonės: Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-1)su priedais 

patvirtinimo (Kvietimas Nr.17); 

 

Pranešėja VPS administratorė Agnė Bumblauskienė   informavo valdybos narius, kad prieš 

skelbiant kaimo vietovių kvietimus teikti vietos projektus reikia patvirtinti Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašus su priedais šiai priemonei    „Bendruomenių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-

1)su priedais patvirtinimo. Buvo aptarti patikslinti paraiškų vertinimo kriterijai. Aptarus kriterijų 

pakeitimus ir kitas FSA nuostatas, buvo siūloma balsuoti. 

 

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti parengtiems FSA su priedais. 

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

6.SVARSTYTA.    Dėl kvietimo Nr.17  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 11d. iki 2019 

birželio 3d.  

 

Posėdžio metu susirinkusieji buvo informuoti, kad pagal parengtus FSA „Bendruomenių ir kitų 

pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“  planuojama skelbti 

paprastus kvietimus teikti vietos projektus nuo 2019 balandžio 11d. iki 2019 birželio 3d.  

 

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

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

7.SVARSTYTA. Dėl FSA VPS Priemonės: „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, 

gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas LEADER-

19.2- SAVA-6)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.18); 

 

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

kaimo vietovių kvietimus teikti vietos projektus reikia patvirtinti Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašą su priedais VPS Priemonei „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, 

gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas LEADER-

19.2- SAVA-6)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.18); 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“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

8.SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr.18  datos patvirtinimo:  nuo 2019 balandžio 25d. iki 2019 

gegužės 27d. 
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Posėdžio metu susirinkusieji buvo informuoti, kad pagal parengtus FSA „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų 

rėmimas“ planuojama skelbti paprastą kvietimą teikti  nuo 2019 balandžio 25d. iki 2019 gegužės 

27d. 

 

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

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus r. VVG  visuotinio rinkiminio susirinkimo datos ir vietos 

nustatymo; 

Numatyta Vilniaus rajono VVG visuotinį susirinkimą daryti 2019.05.28, 14 val.  

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarti VVG narių visuotiniam rinkiminiam susirinkimo datai. 

Balsavo „už“:  10 balsų. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus r. VVG pirmininkės delegavimo į Briuselį. 

 

Vilniaus r. VVG 2019m. kovo 8d. gavo kvietimą dalyvauti konferencijoje „LEDER-iai 

KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES“ Briuselyje, skirtoje aptarti LEADER/BIVP 

programos ateitį.  Konferencijos darbotvarkė pridedama. Planuojamos komandiruotės laikas 2019m. 

balandžio 9-14d. Siūloma patvirtinti kvietimą ir deleguoti į šią konferenciją Vilniaus r. VVG 

pirmininkę VPS projekto vadovę Violetą Jankauskienę. 

NUTARTA: Pritarti pasiūlymui, deleguoti į  konferenciją Violetą Jankauskienę. 

 

11.Kiti klausimai. Valdybos nariai buvo informuoti, kad pasikeičia  vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, bus 

keičiama projektų vertinimo metodika.   

Dėl komandiruotės į Lenkiją, 

Vilniaus r. VVG 2018m. kovo 16d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl tarptautinio 

bendradarbiavimo projekto “Kulinarinių stebuklų akademija“ vykdymo  su 4 Lenkijos VVG 

:“Lideris Ego “, „Suvalkų-Sejnų“VVG, VVG „Podliasė vartai“, VVG „Totorių kelias“. Vilniaus r. 

VVG prie šio projekto prisideda tik veiklomis. 2019m. vasario 28d. kovo 1d. buvo organizuojama 

konferencija Lenkijoje Suvalkuose, kurioje dalyvavo VPS projekto vadovė Violeta Jankauskienė 

ir VPS finansininkė/projekto administratorė Irena Sakson.  Šių metų gegužės 28-30d. 

organizuojami mokymai kulinarinio paveldo tema „Podliasė vartai“ VVG teritorijoje. 2019m. 

gegužės 28d. organizuojamas Vilniaus r. VVG narių visuotinis rinkiminis susirinkimas.  Siūloma 

deleguoti V. Jankauskienę į šiuos mokymus gegužės 29-30d. 

NUTARTA: Pritarti pasiūlymui, deleguoti į  mokymus VPS projekto vadovę Violetą 

Jankauskienę. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                  Anton Feliks Stankevič             

         

 

Posėdžio sekretorė     Anželika Kerbed 

 

 



 

 

 

 


