
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 2021-V-6  

 

 

Du tūkstančiai dvidešimtų pirmų metų gruodžio mėnesio 22 diena 

 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. gruodžio 20 d.- spalio 22 d. Posėdis organizuotas elektroniniu būdu. 

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed 

 

2021 m. gruodžio 20 d. A. Kerbed pasiūlė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 

darbo reglamento 13 punktu organizuoti e-posėdį (el. paštu) ir svarstyti sprendimo projektą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

 

1. Dėl FSA VPS Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 35) ir 

vietos projektų paraiškų surinkimo datos patvirtinimo  nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 

d.; 

 

2. Dėl FSA VPS Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36) ir vietos projektų 

paraiškų surinkimo datos patvirtinimo nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 

3. Dėl  Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščio 2022 m. patvirtinimo; 

 

4. Dėl  FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos 

srities: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr.15) korekcijos; 

 

5. Dėl  Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimo; 

 

6. Dėl priedo už darbo stažą; 

 

7. Dėl darbo sutarties rūšies keitimo, VPS viešųjų ryšių specialistei Simonai Daukantienei.  

 
 

2021 m. gruodžio 20 d. visiems  15 valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsta informacinė 

medžiaga. 

 

 

SVARSTYTA. 

 

1. Dėl FSA VPS Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 35) ir 

vietos projektų paraiškų surinkimo datos patvirtinimo  nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 

kovo 7 d.; 

 

Kvietimui teikti VPS priemonės veiklos srities vietos projektų paraiškas skiriama: 726 

157,00 Eur 

 

2. Dėl FSA VPS Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36) ir vietos projektų 

paraiškų surinkimo datos patvirtinimo nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 



Kvietimui teikti VPS priemonės veiklos srities vietos projektų paraiškas skiriama: 402 

454,00 Eur 

 

3. Dėl  Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščio 2022 m. patvirtinimo; 

 

Kvietimo Nr. Preliminari kvietimo 

data 

Strategijos priemonė/veiklos sritis 

35 

 

 

2022-02-07 iki 

2022-03-20 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

36 

 

2022-02-07  iki  

2022-03-07 

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

plėtoti“ 

37 

 

2022-08-01 iki  

2022-09-15  

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas “ 

38 

 

 

2022-08-01 iki  

2022-09-15  

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

39 

 

2022-09-05 iki 

2022-10-31 

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

plėtoti“ 

 

4. Dėl  FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos 

srities: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr.15) korekcijos; 

 

Keičiamas FSA 4.3.3.1. punkte nurodytas vietos projekto maksimalus įgyvendinimo 

laikotarpis iki 36 mėn. (buvo 24 mėn.)  nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo 

dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje (verslo plane). 

 

Keitimo poreikis: pareiškėjai, kurie gavo finansavimą ir įgyvendina vietos projektą pagal 

Kvietimo Nr. 15 finansavimo sąlygas, negalėjo pratęsti vietos projekto įgyvendinimo 

laikotarpį daugiau negu 24 mėn.  

 

5. Dėl  Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimo; 

 

Nuo 2022-01-01, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, 

valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų 

darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymo 

pakeitimu 2021 m. spalio 14 d. Nr. XIVP-962, 3 str. pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinis dydis 2022 metais – 181 Euro 

 

6. Dėl priedo už darbo stažą; 

 

Nuo 2022-01-01 atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį už 

kiekvienus paskesnius darbo metus, skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos 

kiekvienais metais 

 

7. Dėl darbo sutarties rūšies keitimo, VPS viešųjų ryšių specialistei Simonai Daukantienei.  

 

VPS viešųjų ryšių specialistei Simonai Daukantienei (Darbo sutartis Nr.20/10-31, 

sudaryta 2020 m. rugsėjo 30 d.), keičiama terminuota darbo sutartis į neterminuotą darbo 

sutartį nuo 2022-01-01. 

 

 

 

 



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.  FSA VPS Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 35) ir 

vietos projektų paraiškų surinkimo datai    nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 

2. FSA VPS Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36) ir vietos projektų 

paraiškų surinkimo datai nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 

3. Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščiui 2022 m.; 

 

4. FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities: 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr.15) korekcijai; 

 

5. Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimui; 

 

6. Priedo apskaičiavimui už darbo stažą; 

 

7. Darbo sutarties rūšies keitimui, VPS viešųjų ryšių specialistei Simonai Daukantienei.  

 

Klausimų ir pastabų nebuvo gauta. 

 

BALSUOTA. 10- už. 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama organizacija Projektui pritarė/ 

Nepritarė/ 

nedalyvavo 

1.  Anton Feliks Stankevič Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 

narys 

Pritarė 

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 
Nedalyvavo 

6.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo bendruomenė Pritarė 

7.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė Pritarė 

8.  Loreta Pozlevič Slabados kaimo bendruomenė Nedalyvavo 

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 



 

1. NUTARTA.   
 

1. Pritarti FSA VPS Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 

35) ir vietos projektų paraiškų surinkimo datai    nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 

2. Pritarti FSA VPS Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos 

srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36) ir vietos 

projektų paraiškų surinkimo datai nuo 2022 vasario 7 d. iki 2022 kovo 7 d.; 

 

3. Pritarti Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščiui 2022 m.; 

 

4. Pritarti FSA VPS Priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos 

srities: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr.15) korekcijai; 

 

5. Pritarti Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimui; 

 

6. Pritarti Priedo apskaičiavimui už darbo stažą; 

 

7. Pritarti Darbo sutarties rūšies keitimui, VPS viešųjų ryšių specialistei Simonai 

Daukantienei. 

 

PRIDEDAMA.  
1. Kvietimo Nr. 35 kvietimo dokumentacija; 

2. Kvietimo Nr. 36 kvietimo dokumentacija; 

3. Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraštis 2022 m.; 

4. Kvietimo Nr. 15 FSA; 

 

 

                           

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                          Violeta Jankauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė    Anželika Kerbed 

 

  

 


