
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.10-1 

 

Du tūkstančiai dešimtųjų   metų vasario dešimta  diena 

 

Viršuliškių skg. 38 , Vilnius  

 

Posėdis įvyko  2010 m. vasario 10 d. (13 val. pradžia - 15 val. pabaiga) 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė  Irena Sakson 

Dalyvauja nariai:Renata Jundienė,Rima Dubickaja, Miroslava Snežko, Renata Mickevič, 

Liucijana Binkevič, Edvard Zakševski, Rita Tamašiūnienė, Lech Leonovič, Roman Tomaševski, 

Anton Stankevič, Jurij Levko, Edvard Tomaševič, Aleksandr Liachovič, Dorota Korvin-

Piotrovska,Violeta Jankauskienė, Vladislav Kondratovič,  Jan Sinicki, Irena Sakson,(18 narių 

dalyvauja iš 25 – narių registracijos sąrašas pridedamas), Anželika Kerbed ir Elvita Medekšienė 

(svečio teisėmis). 

 

Nariai patvirtina, kad apie susirinkimo sušaukimą buvo informuoti tinkamai ir laiku. 

Viso - 18 balsų, kas sudaro 72 proc. nuo visų narių balsų skaičiaus. 

Kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl įstatų keitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo 

2. Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos narių ir pirmininko rinkimo. 

 

SVARSTYTA.  

Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su paskutiniame „LEADER  metodo 

įgyvendinimas“ įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje išsakytais pasisakymais šia 

tema. Buvo svarstomos VVG valdybos ir pirmininko kandidatūros. 

 

NUTARTA: 

1. Pakeisti asociasijos valdybos narių skaičių ir terminą, kuriam valdyba renkama.  

Nustatyti, kad valdyba renkama iš 9 narių 4 metų terminui.  

 2. Pakeisti, papildyti ir patvirtinti naują įstatų redakciją.  

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus nutarimus, pakeisti įstatus. Naują įstatų redakciją parengti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu 

bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, atsižvelgiant į įstatymų 

pasikeitimus.  

Patvirtinti naują įstatų redakciją. Įgalioti asocaicijos pirmininką pasirašyti naują įstatų 

redakciją ir įregistruoti įstatų pakeitimus juridinių asmenų registre." 

 

3.Patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybą: 

1.Jan Sinicki (asmens kodas 34906170209, adresas Tvenkinių g.2, Buivydiškių k., 

Vilniaus r.) -valdžios atstovas; 

2.Rita Tamašunienė (asmens kodas 47309270862, adresas-Maišiagalos k., Vilniaus r.) -

valdžios atstovė; 

3.Anton Feliks Stankevič (asmens kodas 35704100169 adresas Mykoliškių k., Rukainių 

sen., Vilniaus r.) -verslo atstovas; 

4.Lech Leonovič (asmens kodas 35206250106, adresas Sodų g.9, Medininkų k., Vilniaus 

r.) -verslo atstovas; 



5.Irena Sakson (asmens kodas 47611230198, adresas Naujoji g. 35, Zujūnų k., Vilniaus 

r.) 

 - socialinis partneris; 

6.Zbignev Glazko (asmens kodas37808140786, adresas Slabados k., Vilniaus r.) -

socialinis atstovas; 

7.Jurij Levko (asmens kodas 38508090637, adresas , Buivydžių 1k., Vilniaus r.)  –

socialinis atstovas; 

8.Edvard Tomaševič (asmens kodas 35201200080, adresas Barsukynės g.59,Vilnius) -

socialinis atstovas, 

9.Violeta Jankauskienė (asmens kodas 46003040473 adresas Gineitiškių g.83, Vilnius) -

valdybos pirmininkė-socialinis atstovas. 

 

3. Dėl  Riešės bendruomenės narystės Vilniaus rajono VVG  

 

SVARSTYTA.  

           V.Jankauskienė pristatė Riešės bendruomenės prašymą priimti į Asociacijos Vilniaus 

rajono vietos veiklos grupė narius. Ši bendruomenė, nors ir veikia Vilniaus rajono teritorijoje, 

yra labiau priemiesčio, o ne kaimo gyventojų organizacija. Nepaisant to , ji yra aktyvi ir jos 

veikla atitinka Vilniaus rajono VVG vykdomą strategiją. Pagal Asociacijos įstatus, norint tapti 

nauju nariu, reikalinga dviejų Asociacijos narių rekomendacija ir pirmininko 

pritarimas.Visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne 

mažesne  kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. 

NUTARTA 

Pakviesti Riešės bendruomenės atstovą į sekantį Vilniaus rajono VVG visuotinį susirinkimą 

svečio teisėmis. 

 

4.Dėl Vilniaus rajono VVG strategijos vykdymo eigos 

 

SVARSTYTA.  

Buvo aptarinėjami bendruomenių ir savivaldybės ruošiami vietos projektai,  numatomi 

konkursų terminai, svarstomos įvairios iškilusios problemos. 

 

5.Dėl Vilniaus rajono VVG narių kelionės į Prancūziją. 

 

SVARSTYTA.  

VVG nariai buvo supažindinti su planuojama į Prancūziją kelione, jos tikslais ir 

maršrutu. 

 

 

6.Dėl Vilniaus rajono VVG įgūdžių projekto vykdymo pradžios. 

 

SVARSTYTA.  

             Susirinkimo dalyviams  buvo pristatytas  trumpai projektas „Vilniaus rajono VVG bei 

potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“. Informuota apie 

numatytus bendruomenėms  seminarus projekto rengimo klausimais . 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                    Violeta Jankauskienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                         Irena Sakson 


