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Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

Dalyvauja nariai: Anton Stankevič,  Liucina Kotlovska, Danuta Darčanova, Renata Mickevič, Rima 

Dubickaja, Roman Tomaševski, Vladislav Maliuk, , Lech Leonovič, (8 narių iš 15 dalyvauja -  

kvorumas yra), Violeta Jankauskienė Vilniaus r. VVG pirmininkė, Irena Sakson Vilniaus r. VVG 

finansininkė, Anželika Kerbed Vilniaus r. VVG VPS administratorė. 

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl  naujos 2016-2023 m. VPS  įgyvendinimo aktualijos. 

2. Dėl planuojamų kvietimų organizavimo eigos. 

3. Dėl planuojamų mokymų ir informacinių renginių. 

4. Dėl Vilniaus r. VVG visuotinio susirinkimo sušaukimo. 

5. Kiti klausimai: 

-dėl dalyvavimo respublikiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje  

šių metų Karklėje, Klaipėdos r. 

-dėl naujo darbuotojo priėmimo; 

-dėl pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo formos „Užbaigto vietos projekto 

metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“ patvirtinimo; 

- dėl bendradarbiavimo projekto su Punsko savivaldybe. 

 

 

1. SVARSTYTA. V. Jankauskienė supažindino su naujais pakeitimais VP ir VPS 

administravimo taisyklėse: 

 Vietos projekto kontrolės laikotarpis, kai projektą vykdo NVO pagal priemonę 

kuriančią darbo vietas –taikomas bendras 5 metų kontrolės laikotarpis, tačiau naujai 

sukurtoms darbo vietoms išlaikyti taikoma 3 m. kontrolės laikotarpis.  

 Jeigu pareiškėjas NVO organizacija, tai sukuriama darbo vieta tik pasirašant darbo 

sutartį; 

 Pareiškėjai, teikiantis vietos projektus pagal privataus verslo priemones, gali kurti 

darbo vietas įsidarbinant pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą; 



  VPS verslo projektų ekonominio gyvybingumo rodiklių taikymas; 

Privačių asmenų verslo projektams taikomi 4:  

1) grynasis pelningumas 

2) skolos rodiklis 

3) paskolų padengimo rodiklis 

4) vidinė grąžos norma 

Viešųjų juridinių asmenų verslo projektams taikomi 2: 

1) grynasis pelningumas 

2) skolos rodiklis 

 Po ilgių diskusijų VVGT su ŽŪM dėl PVM kompensavimo NVO vietos 

projektams, PVM liko nekompensuojama išlaida. NVO sektoriui 

rekomenduojami alternatyvūs problemos sprendimo būdai:  

1) vykdyti PVM neapmokestinamą ekonominę veiklą ir įgyti teisę į PVM 

finansavimą iš ES paramos; 

2) savanoriškai registruotis PVM mokėtoju ir susigrąžinti PVM per PVM atskaitą, 

jeigu vykdoma ekonominė veikla yra PVM apmokestinama. 

 NVO gali teikti du projektus tuo pačių laiku, bet vietos projektai turi būti  skirtingo 

pobūdžio; 

 Tinkamų naujų prekių įsigijimo sąrašo padidinimas – apart anksčiau įvardinto 

autobusiuko,  taisyklėse leista įsigyti motorinę transporto priemonę, kai joje yra 2 

arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų 

(„kablukas“); 

 Įnašas natūra – nekilnojamasis turtas – tinkamas įnašas, jeigu keičiasi turto savininkas 

iki paramos sutarties pasirašymo arba keičiasi turto paskirtis projekto vykdymo 

metu; 

 Įnašas natūra – intelektinė veikla – tinkamas įnašas, bet pareiškėjas privalo pateikti 3 

komercinius pasiūlymus kainos nustatymui ir nurodyti intelektinės veiklos sąsaja su 

vietos projektu. Šio įkainio dydis – 6,07 Eur/val. 

V. Jankauskienė informavo valdyba, kad VP taisyklių 18.1.3.4. papunktyje nurodyta, kad 

ūkininkas turi būti: 

„18.1.3.4. deklaravusiu nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravusiu žemės ūkio valdą 

ir ūkį VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma 

ūkininkams)“. Siūloma sugriežtinti tinkamumo sąlygą Vilniaus r. VVG pareiškėjų 



tinkamumui ir taikyti reikalavimą, kad ūkininkas būtų deklaravęs nuolatinę gyvenamąją 

vietą ir įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį VPS Vilniaus rajono teritorijoje. 

         BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

 NUTARTA. Pritarti tinkamumo sąlygos sugriežtinimui ir reikalauti, kad ūkininkas 

būtų deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį  Vilniaus rajono 

teritorijoje. 

 

2. SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad 2016 metais numatyti kvietimai 

keliami į 2017 metus. Planuojami 7 kvietimai pagal kiekvieną priemonę. Kvietimai bus 

organizuojami skirtingomis datomis (slenkančiu būdu) dėl atskirų priemonių vertinimo procedūrų 

ypatumų. 

         BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

         NUTARTA. Pritarta kvietimų organizavimui skirtingomis datomis. 

 

3. SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad planuojami Socialinio verslo 

mokymai potencialiems pareiškėjams. Preliminari mokymų pradžia – balandžio 18 d.  Tai pat 

planuojama potencialių pareiškėjų apklausa, su tikslu identifikuoti mokymų poreikį. Apklausa bus 

organizuojama elektroniniu būdu.  Prieš kvietimus planuojama organizuoti informacinius renginius 

potencialiems pareiškėjams. 

NUTARTA. Pritarta tokiam potencialių pareiškėjų informavimo veiksmų planui. 

4. SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad pagal asociacijos įstatus reikia 

sušaukti Vilniaus r. visuotinį susirinkimą. Siūloma visuotinį susirinkimą organizuoti 2017 m. 

gegužės 5 d. 15.00 val. Nemėžio kaimo ir totorių bendruomenės centre (Totorių g. 4, Nemėžio k., 

Nemėžio sen., Vilniaus r.).  

BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

                     NUTARTA. Pritarta susirinkimą organizuoti 2017 m. gegužės 5 d. Nemėžio kaimo ir 

totorių bendruomenės centre (Totorių g. 4, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.).  

 

5.             SVARSTYTA. Kiti klausimai: 

-dėl dalyvavimo respublikiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje  

šių metų Karklėje, Klaipėdos r. Siūloma dalyvauti sąskrydyje ir centralizuotai 

organizuoti Vilniaus rajono bendruomenių išvyką į sąskrydį. 



-dėl naujo darbuotojo priėmimo. Vykdant strategiją ir planuojant VPS 

administravimo darbų apimtis, jų paskirstymą, atsirado poreikis priimti naują 

darbuotoją viešųjų ryšių specialisto pareigoms. Siūloma pradėti kandidatų atranką. 

-dėl pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo formos „Užbaigto vietos projekto 

metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“ patvirtinimo. NMA atsiuntė 

pakeistą pavyzdinę vidaus tvarkos aprašo „Užbaigto vietos projekto metinės 

ataskaitos tikrinimo klausimynas“ formą patvirtinimui. Siūloma patvirtinti. 

- dėl Vilniaus r. VVG bendradarbiavimo projekto su Punsko savivaldybe 

rengimo. ES fondas numatė finansavimą bendradarbiavimo projektams Lietuva-

Lenkija. Siūloma parengti bendradarbiavimo projektą su Punsko savivaldybe dėl 

verslo skatinimo regionuose ir verslo atstovų mokymų organizavimo. 

 

        BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai. 

         NUTARTA. Pritarti siūlymams. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                 Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė      Anželika Kerbed 

 


