VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2022-V-4
Du tūkstančiai dvidešimtų antrų metų rugpjūčio mėnesio trisdešimta diena
Viršuliškių skg. 38, Vilnius
16,00val.
Posėdis vyko - 2022 08 30, 16 val.
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė: Simona Daukantienė
Dalyvavo:
Vilniaus rajono VVG valdybos nariai (10 nariai iš 15 valdybos narių dalyvauja, kvorumas yra
– narių registracijos sąrašas pridedamas). Vilniaus raj. VVG administruojantys asmenys –
Violeta Jankauskienė, Simona Daukantienė.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.

Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininko rinkimo;
Dėl Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščio 2022m. patikslinimo;
Dėl Vilniaus r. VVG VPS įgyvendinimo aktualijų;
Einamieji klausimai.

SVARSTYTA.
1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininko rinkimo;
2015-06-02 visuotiniame atskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo pakeisti asociacijos
įstatai, kuriuose nuspręsta, kad Vilniaus rajono VVG valdybos pirmininką iš naujai
perrinktos valdybos narių renkama pirmame valdybos posėdyje. Buvo svarstoma Renatos
Mickevič kandidatūra. Renata Mickevič yra VVG valdybos narė ne vieną kadenciją, turi
patirties Vilniaus r. VVG valdybos veikloje. Kandidatė buvo pristatyta teigiamai, kitų
pasiūlymų nebuvo.
BALSUOTA. 10- už. Vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščio 2022m.
patikslinimo;
2021-12-21 Vilniaus r. VVG valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2022m. VVG skelbiamų
kvietimų tvarkaraštis. Bendraujant su potencialiais pareiškėjais atsirado daug
nuogąstaujančių dėl sudėtingos situacijos šalyje, didėjančių kainų, todėl buvo nuspręsta
kvietimų pradžią perkelti rudeniui. Šiuo metu pasikeitė KPP programos administravimo
taisyklės. Remiantis jų nuostatomis, pakeitus kvietimų grafiką, kvietimą galima pradėti ne
anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo grafiko pakeitimo. Todėl nuspręsta visus aktualius
kvietimus, išskyrus kvietimą pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos
sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“, kuris bus organizuojamas kitų metų
pradžioje, paskelbti nuo lapkričio 3d. Kvietimų grafikas pridedamas.
BALSUOTA. 10- už. Vienbalsiai.

.

3. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus r. VVG VPS įgyvendinimo aktualijų;
Vilniaus r. VVG pirmininkė V. Jankauskienė informavo susirinkusius apie Vilniaus r. VPS
įgyvendinimo eigą. Priminė susirinkusiems apie gautą papildomą paramą pereinamajam
laikotarpiui, apie VPS įgyvendinimo pratęsimą iki 2025m. rugsėjo mėn.. Supažindino su VPS
kvietimų eiga, jų rezultatais.
Klausimas buvo informacinio pobūdžio, balsavimas nevyko.
4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.;
4.1.Vilniaus r. VVG pirmininkė V. Jankauskienė informavo susirinkusius apie naujo projekto
„Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas“
įgyvendinimo pradžią. Šiuo metu pasirašyta sutartis su NMA, netrukus bus organizuojamos
susijusios su VPS rengimu veiklos, mokymai. Klausimai buvo informacinio pobūdžio.
4.2.Įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Keliauti yra atrasti“ numatyta kelionė
2022-10-04/11 į Gruziją/Sakartvelą Tetritskaro rajoną susitikti su Tetritskaro r. VVG. Kelionės
tikslas-organizuoti turistinio paketo testavimą Tetritskaro VVG teritorijoje (dalyvauja trijų
VVG maršrutų rengėjai -30 dalyvių iš Lietuvos(Vilniaus ir Ignalinos r., 15 dalyvių iš Gruzijos
).Vilniaus r. VVG VPS vadovė yra šio projekto administratorė. Projekte numatyta, kad kartu su
kita projekto administratore Ligita Smagurauskiene jos taip pat vyksta į šią kelionę susitikti su
partneriais Tetritskaro r. VVG projekto administravimo klausimais. Remiantis VPS
administravimo taisyklių nuostatomis „komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP
priemonės „LEADER“ įgyvendinimu“. Įgyvendinamas tarptautinis bendradarbiavimo
projektas „Keliauti yra atrasti“ papildo Vilniaus r. VVG VPS keliamus tikslus.
Be to remiantis tomis pačiomis nuostatomis, „3.2. kai komandiruotė yra į užsienį:
3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus
valdymo organo sprendimu; Valdyba turi pritarti komandiruotei. 4. tinkamos finansuoti
išlaidos: 4.1. kelionės išlaidos; 4.2. dienpinigių išlaidos: 4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį,
dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų.
Planuojamos komandiruotės tema: „Darbinis vizitas - tarptautinis bendradarbiavimo projektas
„Keliauti yra atrasti““.
Komandiruotės data ir vieta: 2022 10 04-10 11, Gruzija, Tetritskaro rajonas.
4.3.Posėdžio pabaigoje valdybos nariai pasidalino nuomonėmis, patirtimi dirbant VVG
valdyboje. Svarstė pasiūlymus dėl valdybos darbo organizavimo tobulinimo. Klausimai buvo
informacinio pobūdžio.
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