
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2020-V-2 

 

 

Du tūkstančiai dvidešimtų metų gegužės mėnesio 7 diena 

 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 7 d.-11 d. Posėdis organizuotas elektroniniu būdu. 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

 

2020 m. gegužės 7 d. A. Kerbed pasiūlė, remiantis Vilniaus r. VVG valdybos darbo reglamento 

18 punktu (18. Esant skubiam klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti 

aptartas elektroniniu paštu) organizuoti valdybos posėdį elektroniniu paštu ir svarstyti 

sprendimo projektą. 

 

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 ataskaitinio 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. 

 

2020 m. gegužės 7 d. visiems  15 valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsti kvietimų Nr. 24, 25, 

26, 27, 28, 29 FSA dokumentai, VPS keitimo projektas, posėdžio darbotvarkė ir protokolinio 

sprendimo formą. Valdybos nariai savo protokolinius spendimus turėjo pateikti iki 2020-05-11 

d.  

 

Valdybos narių pateiktų nuomonių suvestinė: 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama organizacija Projektui 

pritarė/ 

nepritarė 



1.  Rima Dubickaja Zujūnų bendruomenės centras 

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

2.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo bendruomenė 

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

3.  Anton Feliks Stankevič UAB „Naujasis afas“,  

valdžios atstovas 

Pritarė 

4.  Roman Tomaševski UAB „Rojasa“, verslo atstovas Pritarė 

5.  Andžej Leonovič UAB „Adveitas“, verslo atstovas Pritarė 

6.  Aleksadr Liachovič Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija, valdžios atstovas 

Pritarė 

7.  Edvard Tomaševič Mickūnų bendruomenė, 

verslo atstovas 

Nebalsavo 

8.  Zbignev Glazko Lavoriškių bendruomenė,  

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

9.  Renata Mickevič Kalvelių bendruomenė,  

valdžios atstovas 

Pritarė 

10.  Liucyna Kotlovska Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija, valdžios atstovas 

Pritarė 

11.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė, 

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

12.   Joana Šekštelienė Čekoniškių bendruomenė, 

Pilietinės visuomenės atstovas 

Nebalsavo 

13.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“, verslo atstovas Pritarė 

14.  Danuta Darčanova Juodšilių sen. Kaimų bendruomenė,  

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

15.  Vladyslav Kondratovič Nemėžio kaimų bendruomenė 

Pilietinės visuomenės atstovas 

Pritarė 

 

      Apklausos metu savo nuomonę svarstomais klausimais pareiškė 13 iš 15 Valdybos narių, todėl 

vadovaujantys Vilniaus raj. VVG valdybos darbo reglamento 15 punktu, apklausa laikoma įvykusia. Klausimų 

ir pastabų nebuvo gauta. 

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Vilniaus r. VVG kvietimų Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29 finansavimo sąlygų su 

priedais ir vietos projektų paraiškų rinkimo datų patvirtinimo: 

 Kvietimų Nr. 24, 25  nuo 2020m. gegužės 21d. iki 2020m. birželio 22 d.  

 Kvietimo Nr. 26, 27, 28, 29 nuo 2020 m. gegužės 21 d. iki 2020 m. liepos 20 d. 

 

BALSUOTA: 13 pritarė iš 13 dalyvavusių. 

 

NUTARTA: Pritarti Vilniaus r. VVG kvietimų Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29 finansavimo sąlygoms 

bei jų priedams ir patvirtinti vietos projektų paraiškų rinkimo datas: 

 Kvietimų Nr. 24, 25  nuo 2020m. gegužės 21d. iki 2020m. birželio 22 d.  

 Kvietimo Nr. 26, 27, 28, 29 nuo 2020 m. gegužės 21 d. iki 2020 m. liepos 20 d. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vilniaus r. VVG  visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo 2020 m. 

gegužės 25 d. elektroniniu būdu. 

 

BALSUOTA: 13 pritarė iš 13 dalyvavusių. 

 

NUTARTA: Vilniaus r. VVG  visuotinį ataskaitinį susirinkimą organizuoti 2020 m. gegužės 25 d. 

elektroniniu būdu. 

 

 



3. SVARSTYTA: 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. 

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4) didžiausios paramos sumos 

projektui (Eur) didinimas priklausantis nuo sekančių rodiklių: 

 

 Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma 

negali būti didesnė kaip 20 159.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus.  

 Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos – didžiausia 

paramos suma negali būti didesnė kaip 40 319.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 1 projektą.  

 Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia 

paramos suma negali būti didesnė kaip 60 478.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

 

 

BALSUOTA. 13 pritarė iš 13 dalyvavusių. 

 

NUTARTA: Pritarti VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4) 

didžiausios paramos sumos projektui (Eur) didinimui priklausomai nuo sekančių rodiklių: 

 

 Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma 

negali būti didesnė kaip 20 159.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus.  

 Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos – didžiausia 

paramos suma negali būti didesnė kaip 40 319.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 1 projektą.  

 Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia 

paramos suma negali būti didesnė kaip 60 478.00 Eur. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

 

 

PRIDEDAMA. 1. Apklausos raštu medžiaga. 

                           
 

Susirinkimo pirmininkė                          Violeta Jankauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė    Anželika Kerbed 

 

  

 


