
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLO Nr.2017-V-06 IŠRAŠAS 

 

 

Du tūkstančiai septynioliktųjų metų gruodžio mėnesio dvidešimta diena 

 

 

Viršuliškių skg.38, Vilnius  

 

 

 

Posėdis įvyko: 2017 m.  gruodžio 20 d., 13 val. 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

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

Dubickaja, Vladislav Maliuk, , Edvard Zakševskij, Aldona Sadovska, Zbignev Glazko, Edvard 

Tomaševič, Roman Tomaševski (11 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 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo: 

1.1. Pagal VPS prioriteto Nr.2 „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ 

priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6; 

1.2. Pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse 

kūrimas“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4); 

1.3. Pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse 

kūrimas“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2); 

2. Dėl Paprastų kvietimų teikti vietos projektus Nr.2, 3, 4 paskelbimo. 

 

1. SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad prieš skelbiant Paprastus kaimo vietovių 

kvietimus teikti vietos projektus Nr. 2, 3, 4, reikia patvirtinti Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašus:  

 Pagal VPS prioriteto Nr.2 „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ 

priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6; 

 Pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse 

kūrimas“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4); 

 Pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse 

kūrimas“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2).  

Suderinti su NMA Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai buvo siųsti valdybos nariams el. 

paštu susipažinimui. Pastabų tvirtinamiems Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašams nebuvo. 

 



BALSUOTA. 11- už. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarta parengtų Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų 

patvirtinimui. 

 

2. SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad pagal VP administravimo taisykles 

kvietimas teikti vietos projektus turi būti skelbiamas  bent viename VVG teritorijoje 

platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame laikraštyje, VPS vykdytojos interneto 

tinklalapyje, Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt (skelbiama Agentūros vidaus 

procedūrų nustatyta tvarka). Siūloma skelbimą patalpinti VVG teritorijoje platinamame 

rajoniniame laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“ , VVG ir NMA tinklalapiuose. 

 

BALSUOTA. 11- už. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarta patalpinti VVG teritorijoje platinamame rajoniniame laikraštyje 

„Vilniaus krašto savaitraštis“ , VVG ir NMA tinklalapiuose. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                 Violeta Jankauskienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė      Anželika Kerbed 

 


