
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS 

 

Du tūkstančiai dvidešimtų metų gegužės mėnesio septinta diena 16.00 val. 
 

ELEKTRONINIŲ BŪDU PRAVEDAMAS VALDYBOS POSĖDIS 
 

                                       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.24, 25);  
 

2. Dėl kvietimo Nr.24 ir Nr. 25 datos patvirtinimo:  nuo 2020m. gegužės 21d. iki 

2020m. birželio 22 d.  

 

3. 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.26); 

 

4. Dėl kvietimo Nr.26  datos patvirtinimo: nuo 2020 m. gegužės 21 d. iki 2020 m. 

liepos 20 d. 

 

5. Dėl FSA VPS Priemonės:  „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ 

priemonę „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“( kodas: 

LEADER-19.2-SAVA-7) su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr.27); 

 

6. Dėl kvietimo Nr.27  datos patvirtinimo:  nuo 2020m. gegužės 21d. iki 2020 m. 

liepos 20 d. 

 

7. 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.28); 

 

8. Dėl kvietimo Nr. 28 datos patvirtinimo: nuo 2020 m. gegužės 21 d. iki 2020 m. 

liepos 20 d. 

 

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

(kodas LEADER-19.2- SAVA-1)su priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr. 29); 

 

10. Dėl kvietimo Nr. 29  datos patvirtinimo: nuo 2020 m. gegužės 21d. iki 2020 m. 

liepos 20 d. 

 

11. Dėl Vilniaus r. VVG  visuotinio rinkiminio susirinkimo organizavimo 2020 m. 

gegužės 25 d. elektroniniu būdu.  

 

12. Dėl Vilniaus r. VPS Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-

19.2.4) veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai 

ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) didžiausios paramos vietos projektui 

sumos padidinimo atsižvelgiant į sukurtas darbo vietas, išlaikant  pro rata principą. 

 


