
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 2021-V-5 

 

 

Du tūkstančiai dvidešimtų pirmų metų spalio mėnesio 26 diena 

 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. spalio 21 d.- spalio 25 d. Posėdis organizuotas elektroniniu būdu. 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

 

2021 m. spalio 21 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 VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) (Kvietimas 

Nr.34) kvietimo termino pratęsimo; 

 
2. Dėl Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamento keitimo. 

 

 

 

 

2021 m. spalio 21 d. visiems  15 valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsta informacinė 

medžiaga. 

 

 

SVARSTYTA. 

 

1. Dėl VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) (Kvietimas 

Nr.34) kvietimo termino pratęsimo 

 

Nuo kvietimo paskelbimo dienos pratęsti „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ kvietimas Nr. 34 sulaukė didėlio 

susidomėjimo iš potencialių pareiškėjų. Atsižvelgiant į potencialių pareiškėjų pastabas dėl 

trumpo termino paraiškų parengimui, kur viena iš priežasčių  pablogėjusi  COVID-19 

situacija šalyje, siūloma pratęsti kvietimo terminą iki 2021-11-26 d.. 

 

 
2. Dėl Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamento keitimo. 

 

Vilniaus r. VVG siūlo pakeisti Valdybos darbo reglamentą pagerinant posėdžių darbo 

organizavimą: 

1. Pakeisti Valdybos posėdžių darbo organizavimo  IV skyriaus 12, 13 punktus ir išdėstyti 

taip:  

 



„12. Valdybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį VVG pirmininko šaukimu, bet ne 

mažiau kaip 4 kartus per metus“; 

 „13.Valdybos posėdžių organizavimo būdai: kontaktinis (fizinis / nuotolinis naudojant 

komunikacijos platformas) arba e-posėdis (el. paštu)“;  

2. Pakeisti  Elektroniniu būdu pravedamų valdybos posėdžių (e-posedžiai) V skyriaus 28 

punktą ir išdėstyti taip: 

„28. Nuo pranešimo apie e-posėdį išsiuntimo per 72 val. (3 paras) valdybos nariai privalo 

priimti sprendimą ir pateikti elektroniniu paštu užpildytą nuskenuotą protokolinio 

sprendimo formą pasirašytą  fiziniu parašu arba pateikti  protokolinio sprendimo formą 

pasirašyta  elektroniniu parašu. Jeigu protokolinio sprendimo formoje yra daugiau negu 

vienas klausimas sprendimui, gale yra galimybė pritarti/nepritarti visiems 

išvardintiems klausimams vienu parašu“. 

 

 

Valdybos narių pateiktų nuomonių suvestinė: 

 

 

 

           

 

 

Apklausos metu savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškė 10 iš 15 Valdybos narių, todėl 

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

10 valdybos narių pritarė: 

1. Dėl VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) (Kvietimas 

Nr.34) kvietimo termino pratęsimo; 

 
2. Dėl Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamento keitimo. 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama organizacija Projektui 

pritarė/ 

Nepritarė/ 

nedalyvavo 

1.  Anton Feliks Stankevič Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 

narys 
Nedalyvavo 

2.  Renata Mickevič Mickūnų seniūnijos seniūnė Pritarė 

3.  Liucina Kotlovska Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorė 
Nedalyvavo 

4.  Aleksandr Liachovič Vilniaus rajono savivaldybės Viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjas 

Pritarė 

5.  Vladislav Kondratovič Visuomeninė organizacija Nemėžio 

kaimo bendruomenė 

Pritarė 

6.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo bendruomenė Pritarė 

7.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė Nedalyvavo 

8.  Loreta Pozlevič Slabados kaimo bendruomenė Pritarė 

9.  Agnė Semionova Juodšilių seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

Pritarė 

10.  Joana Šekštelienė Čekoniškių bendruomenės 

atstovė 

Pritarė 

11.  Eva Kanaškova Mickūnų bendruomenė Nedalyvavo 

12.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“ vadovas Pritarė 

13.  Jelena Polujanska UAB Vestimenta Nedalyvavo 

14.  Kamilia Borkovska MB Kamilės projektai Pritarė 

15.  Roman Tomaševski UAB Rojasa Pritarė 



 

 

Klausimų ir pastabų nebuvo gauta. 

 

BALSUOTA. 10- už. 

 

1. NUTARTA.  Pritarti kvietimui Nr. 34 („Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“) pratęsimui iki 2021-11-26 d. ir 

patvirtinti Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamentą. 

 

 

PRIDEDAMA.  
1. Kvietimo Nr. 34 skelbimas dėl pratęsimo ir FSA; 

2. Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamentas. 

                           

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                          Violeta Jankauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė    Anželika Kerbed 

 

  

 


