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Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės 2019 m. veikla: 

 

1. Informacija apie asociacijos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir 

veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems 

finansiniams metams 

 

1.1. Bendra informacija 

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos veiklos grupė (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Asociacijos įstatais, Lietuvos 

Respublikos Asociacijų bei kitų įstaigų įstatymu. 

Asociacijos vizija - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos 

kompetenciją ir galimybes skatinti Vilniaus miesto plėtrą.  

Asociacijos misija – aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros strategiją, planus bei 

programas Vilniaus miesto integruotų investicijų teritorijoje; įgyvendinant šį tikslą siekti Vilniaus 

VVG narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius 

interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis. 
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Asociacijos veiklos tikslai: 

 telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 

pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Vilniaus miesto ekonominei ir socialinei gerovei 

kelti; 

 siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją 

išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius; 

 ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems 

materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti miesto plėtrai; 

 skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

 teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros 

planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

 organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto 

bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

 inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto 

bendruomenėse; 

 organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

 

1.2. Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 strategija 

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimas buvo pagrindinė Vilniaus 

VVG 2019 m. veikla. 

 

Strategijoje numatytam Vilniaus VVG projektinių pasiūlymų įgyvendinimui planuojama skirti 

1087857 eurų finansavimas, iš kurių 87857 eurų yra nuosavas indėlis. Vilniaus VVG strategijos 

įgyvendinimo administravimui skirtas finansavimas 100 000,00 eurų. Pagal finansavimo sutartį taip 

pat būtinas Vilniaus VVG nuosavas indėlis – 8108,10eurų. 

 

Strategijos įgyvendinimui dirba vienas darbuotojas, dirbantis nepilną darbo dieną. Per 2019 metus 

pabaigta vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranka pagal antrą ir trečią kvietimus ir paskelbtas 

ketvirtas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. 
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Vilniaus VVG organizavo mokymus projektų rengėjams bei vykdytojams. Taip pat potencialūs 

pareiškėjai ir vykdytojai buvo konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu. 

 

Kitų projektų ar iniciatyvų Vilniaus VVG 2019 m. nevykdė. 

 

1.3. Kitų metų planai 

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimas išliks pagrindinė Vilniaus 

VVG 2020 m. veikla.  

 

2019 m. planuojama, kad Vilniaus VVG pabaigs vertinimus pagal ketvirtą kvietimą teikti vietos 

plėtros projektinius pasiūlymus bei inicijuos Strategijos pakeitimą pagal susidariusį poreikį. 

 

 

2. Valdymo organai 

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus VVG valdybos sudėtis šiek tiek pakito: 

Rita Balčiūnienė, 

Darius Buta, 

Vaidotas Ilgius, 

Jelena Ivančenko, 

Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė, 

Aistė Litvinaitė, 

Daiva Mikulskienė, 

Aistis Ramanauskas, 

Jurgita Kuprytė, 

Valdybos pirmininkė – Aistė Litvinaitė. 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį Vilniaus VVG direktoriumi buvo Rytis Jokubauskas. 
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3. Valdybos posėdžiai 

 

Svarbiausi 2019 m. Vilniaus VVG valdybos priimti sprendimai:  

- Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos įgyvendinimui skirtų projektinių 

pasiūlymų sąrašų tvirtinimas: buvo patvirtinti antras ir trečias siūlomų finansuoti projektinių 

pasiūlymų ir rezerviniai sąrašai; 

- Paskelbtas ketvirtas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus; 

- Nuspręsta įstoti į miestų VVG tinklą. 

 

4. Narystė 

Visą ataskaitinį laikotarpį Vilniaus VVG buvo 4 nariai: 

 Vilniaus miesto savivaldybė 

 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

 Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai 

 Lietuvos neįgaliųjų draugija 

 

5. Darbuotojai 

2018-01-01 Vilniaus VVG turėjo 1 darbuotoją. Darbuotojas dirba pagal nustatytą grafiką.  

2018-12-01 Vilniaus VVG turėjo 1 darbuotoją. 
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6. Parama ir pajamų šaltiniai 

 

2019 m. Vilniaus VVG paramos negavo.  

 

2019 m. Vilniaus VVG turėjo du pajamų šaltinius:  

a) ESFA – Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimo 

administravimo projekto vykdymui; 

b) Nariai – Vilniaus VVG nario mokestis, kuris naudojamas nuosavam indėliui vykdant Vilniaus 

miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimo administravimo projektą 

padengti. 

 

 

 

Direktorius     Rytis Jokubauskas 

 


