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BENDROJI INFORMACIJA. VEIKLOS TIKSLAI. MISIJA. VIZIJA. NARIAI. 

 

BENDROJI INFORMACIJA  

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įregistruota 2007 m. balandžio 26 d.  

Teisinė forma – asociacija. 

VEIKLOS TIKSLAI 

Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo 

vietovėse, stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių ekonominių 

partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus Kupiškio rajone.  

1. Aktyviai dalyvaut rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Kupiškio 

rajone; 

2. Teikti pasiūlymus vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms 

dėl kaimo plėtros planų, priemonių, programų ir strategijų kūrimo bei įgyvendinimo; 

3. Ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir 

kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai; 

4. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos  švietimo, 

kultūros socialinės paramos ir kitose srityse; 

5. Gerinti rekreacinę infrastruktūrą kaime, kurti kaimo vietovėse patrauklią, patogią, saugią 

gyvenamąją aplinką, atnaujinti kaimo gyvenviečių viešąsias erdves ir pastatus; 

6. Parengti Kupiškio rajono kaimo plėtros strategiją;  

7. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 

8. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

9. Teikti labdarą ir paramą įstatymų nustatyta tvarka, taip pat ją gauti; 

10. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis; 

11. Siekti kitų VVG narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teises aktams 

neprieštaraujančių tikslų.  

 

MISIJA  

Konsultuoti veiklias bendruomenes ir visus suinteresuotus subjektus dalyvaujančius vietos plėtros 

procesuose, skatinti veikti savarankiškai, šeimyniškai ir proaktyviai kuriant geresnę vietovę gyventi ir 

užsiimti mėgstama veikla.  

VIZIJA 

Geriausia vieta ir aplinka gyventi bei realizuoti savo kūrybinį, intelektualinį, verslumo potencialą 

vieninteliame, autentiškame ir vientisame etnokultūriniame regione. 
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NARIAI 

2020 m.  vasario 21 d. visuotiniame narių susirinkime buvo priimti 7 nauji nariai (6  - juridiniai 

asmenys ir 1 – fizinis asmuo).  Remiantis VVG valdybos 2015 m. liepos 15 d. protokolu Nr. VA-

15/02 patvirtinta tvarka „Naujų narių priėmimo ir pašalinimo tvarka“, 2020 m. gruodžio 31 d. 

asociacijos narių skaičius  35 nariai. 

 

2021 m. birželio 8 d. visuotiniame narių susirinkime buvo priimti  3 nauji nariai (2  fiziniai, 1 NVO) 

ir pašalinti 3 nariai (fiziniai). 2021 m. gruodžio 31 d. asociacijos narių skaičius  35 nariai. 

 Vietos valdžios sektorius – 2 nariai; 

 Pilietinės visuomenės sektorius – 24 nariai; 

 Verslo sektorius – 9 narių.  

VVG sudaro 35 nariai: 

NARYS  

1.  
Alizavos bendruomenės centras 

160329510 

2.  
Alizavos jaunimo centras ALSJA 

301501533 

3.  
Antašavos miestelio bendruomenė 

160322341 

4.  
Aukštupėnų kaimo bendruomenė 

305167102 

5.  
Adomynės  kaimo bendruomenė 

160328038 

6.  Aukštikalnienė Rima 

7.  Aleksandravičius Zigmantas 

8.  Bernotas Virgilijus 

9.     Baltušis Alvaras 

10.  Čemerienė Neringa 

11.  Dovydėnienė Inga 

12.  
Gindvilių kaimo bendruomenė 

305437619 

13.  Griauzdė Laurynas 

14.  Juknevičius Vaidas 

15.  Jarutis Jonas 

16.  Juknevičienė Laimutė 

17.  
Juodpėnų kaimo bendruomenė 

300505226 

18.  
Juodpėnų jaunimo klubas 

302797551 

19.  Kupiškio rajono savivaldybės 

administracija 

188774975 

20.  
Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras 160331162 

21.  Kūrybos forma 300695195 

22.  Murnikova-Beinorė Dina 

23.  
Noriūnų bendruomenė 

300664417 

24.  
Palėvenėlės kaimo bendruomenė 

160327121 

25.  Pranckūnas Paulius 

26.  
Puponių kaimo bendruomenė 

160320671 

27.  Paliulis Vidmantas 

28.  
Rudilių kaimo bendruomenė 

300032442 

29.  
Kupiškio rajono sporto klubas ,,Pagardai“ 

300019249 

30.  
Skapiškio bendruomenė 

300029122 

31.  
Senojo Subačiaus bendruomenė 

301589597 

32.  
Šepetos kaimo bendruomenė 

300112333 

33.  
Virbališkių kaimo bendruomenė 

301791976 

34.  
Žemės ūkio kooperatyvas ,,Pieno puta“ 

300045347 

35.  Žilinskienė Genė 
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VVG VALDYMO STRUKTŪRA IR KADENCIJOS. DARBUOTOJAI. FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI. GAUTA PARAMA. 

 

VVG VALDYMO STRUKTŪRA IR KADENCIJOS 

 

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas.  Kadencja  2019-02-26 -  2022-02-26. 

Valdybą sudaro 11 narių: valdybos pirmininkė Vilma Talačkienė. Kadencija 2021-06-08 – 2024-06-08 

 

VVG NARYS 
ATSTOVAUJAMAS  

SEKTORIUS  

Justas Baciuška Vietos valdžia  

Reda Totorienė    Vietos valdžia  

Ingrida Bernatavičienė Vietos valdžia  

Vaidas Juknevičius Verslo atstovas  

Laurynas Griauzdė Verslo atstovas  

Alvaras Baltušis Verslo atstovas  

Daiva Bubulienė 

Pilietinės 

visuomenės 

atstovas 

 

Bronius Lapienis 

Pilietinės 

visuomenės 

atstovas 

 

Vilma Talačkienė 

Pilietinės 

visuomenės 

atstovas 

 

Euchrida Sipavičienė 

Pilietinės 

visuomenės 

atstovas 

 

Karolina Vaižmužytė 

Pilietinės 

visuomenės 

atstovas 
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DARBUOTOJAI 

 

VPS administravimo vadovė – Neringa Čemerienė (2009-12-10 iki dabar); 

VPS administratorė/viešųjų ryšių specialistė  - Dina Murnikova - Beinorė (2010-05-31 iki dabar); 

VPS finansininkė – Gerda Navickaitė (2019-07-31 iki dabar). 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI. GAUTA PARAMA. 

 

 

VVG NARYSTĖ. VEIKLA. PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIAI. VEIKLOS 

VIEŠINIMAS 

 

VVG NARYSTĖ  

 Lietuvos kaimo tinklo narys; 

 Vietos veiklos grupių tinklo narys. 

VEIKLA 

 Diskusija ,,Kokio NVO teisinio reglamentavimo laukia NVO sektorius“ (LR Seimas); 

 Diskusija ,,Lietuvos Žaliasis kursas – Lader. Europos Žaliasis kursas 2023-2027 

m.“ (nuotolinis, ŽŪM, LR Seimas); 

 Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo darbo grupė (nuotolinis, LR Seimas); 

 Regionų ateities forumas ( VDU Žemės ūkio akademija, nuotolinis; 

 Panevėžio regiono VVG  atstovų susitikimas (Kupiškis); 

 Konferencija ,,Leader 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ (VVGT, 

Raudondvaris, Kauno r.); 

Kupiškio rajono 
2016-2023 m. 

integruota vietos 
plėtros strategija 

EŽŪFKP ir LR 

Valdžios 
institucijų 
priežiūra 

savivaldybėse 
Aktyvių piliečių 

fondas 

Teritorinis 
bendradarbiavimas 
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 Seminaras ,,Leader programos įgyvendinimas pereinamuoju laikotarpiu (2021-2022)“ (ŽŪM, 

Akademija, Kauno r.); 

 Konferencija ,,Sveikesnis maistas  - geresnis gyvenimas“ (LKT, Zyplių dvaras, Šakių r.); 

 Konferencija ,,Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“(Kaunas); 

 LKT1 projekto "Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti" 

LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusijoje apie ,,Pažangų kaimą“ (nuotolinis, LKT); 

 Teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklų įgyvendinimas (Kupiškis, Pasvalys, Zarasų-

Visagino). 

 

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIAI  

 

Kvietimas Nr. 9: 1. VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos plėtra ir užimtumo didinimas“ priemonės 

„Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“  kodas „LEADER-19.2.-SAVA-

6“ patvirtinti, įgyvendinami projektai:  

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos kodas) 

Pareiškėjo 

pavadinimas/ 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Paramos suma, 

Eur 

1. KUPI-LEADER-6B-

D-9-1-2021 

Antašavos 

miestelio 

bendruomenė 

Sėdi Angelas po liepa 45619,63 

(Įgyvendinamas) 

Iš viso: 45619,63 

 

     2021 m. IV ketvirtį buvo paskelbtas paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus 

Kvietimas Nr. 10 pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ 

veiklos sritį „Paslaugų  verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, kodas „LEADER-19.2.-

SAVA-5.1.“ Kvietimo biudžetas 187800,59 Eur. 

 

VEIKLOS VIEŠINIMAS  

 

 2021 m. Kupiškio rajono VVG aktyviai viešino VPS įgyvendinimą, įgyvendintus ir 

įgyvendinamus projektus, pasiektus rezultatus tinklalapyje (http://www.kvvg.lt ir internetinėje 

svetainėje https://www.facebook.com/krvvg/). 

http://www.kvvg.lt/
https://www.facebook.com/krvvg/


 

7 

 

 2021 m. Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą: Kvietimų skelbimas 

(Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“, 2021-04-20 Nr. 31(10358) Laikraštis ,,Kupiškėnų 

mintys“ 2021-11-23 Nr. 93 (10420). 

 Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (VPS priemonės ,,Bendruomeninio 

verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“,  ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ viešinimas): 2021-02-21 TV3 žinios (2021) | S2021E21: 2021 m. vasario 21 d. TV3 

žinios 18:30 | TV3 Play 2021-04-27 Kupiškio rajono aeroklubo savininkas Laurynas Griauzdė 

nusipirko malūnsparnį - temainfo.lt Alvaro Baltušio teikiamų žemės ūkio paslaugų prireikia ir 

didžiausiems Kupiškio rajono ūkininkams - temainfo.lt Poilsiavietė „Kupiškėnų starkėnas“ – 

žvejams, pamilusiems Kupiškio marias - temainfo.lt 2021-05-04 Inga Gintautienė įgyvendino 

savo svajonę: širdžiai mielą pomėgį pavertė verslu - temainfo.lt 2021-05-11 Kupiškio rajono 

VVG: norinčiųjų dalyvauti projektuose būtų daugiau, betgi pinigai suskaičiuoti iki cento - 

temainfo.lt 2021-05-24 Netoli Kupiškio marių pradedamas kurti „Kupolų slėnis“ - temainfo.lt 

2021-11-24 „Kylam“. Laurynas Griauzdė: laimingiausias esu siekdamas kažko naujo | Video | 

15min.lt 

 Parengti VPS įgyvendinimo viešinimo straipsniai (,,Rajono VVG inicijuoti projektai teikia 

vilties“ (2021-05-15 Nr. 38 (10365) Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“) 

 

VISUOTINIAI NARIŲ SUSIRINKIMAI. VALDYBOS POSĖDŽIAI. 

 

VISUOTINIAI NARIŲ SUSIRINKIMAI 

2021-06-08 

1. Dėl  narių šalinimo ir naujų narių priėmimo ir patvirtinimo.  

2. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos rinkimų ir patvirtinimo. 

3. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2020 m. 

patvirtinimo. 

4. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos VPS  veiklos ataskaitos už 2020 m. 

pristatymo. 

5. Einamieji klausimai (dėl  planuojamų kvietimų 2021 m., dėl teritorinio projekto pateikimo;  

dėl skiriamų EURI lėšų panaudojimo;  kt) 

 

VALDYBOS POSĖDŽIAI  

 

Vyko 8 (aštuoni) valdybos posėdžiai. 

Valdybos posėdis 2021-01-25: 

https://play.tv3.lt/series/_,serial-2500943/_,episode-2501621
https://play.tv3.lt/series/_,serial-2500943/_,episode-2501621
https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-aeroklubo-savininkas-laurynas-griauzde-nusipirko-malunsparni/
https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-aeroklubo-savininkas-laurynas-griauzde-nusipirko-malunsparni/
https://www.temainfo.lt/alvaro-baltusio-teikiamu-zeme-ukio-paslaugu-prireikia-ir-didziausiems-kupiskio-rajono-ukininkams/
https://www.temainfo.lt/alvaro-baltusio-teikiamu-zeme-ukio-paslaugu-prireikia-ir-didziausiems-kupiskio-rajono-ukininkams/
https://www.temainfo.lt/poilsiaviete-kupiskenu-starkenas-zvejams-pamilusiems-kupiskio-marias/
https://www.temainfo.lt/poilsiaviete-kupiskenu-starkenas-zvejams-pamilusiems-kupiskio-marias/
https://www.temainfo.lt/inga-gintautiene-igyvendino-savo-svajone-sirdziai-miela-pomegi-paverte-verslu/
https://www.temainfo.lt/inga-gintautiene-igyvendino-savo-svajone-sirdziai-miela-pomegi-paverte-verslu/
https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-vvg-norinciuju-dalyvauti-projektuose-butu-daugiau-betgi-pinigai-suskaiciuoti-iki-cento/
https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-vvg-norinciuju-dalyvauti-projektuose-butu-daugiau-betgi-pinigai-suskaiciuoti-iki-cento/
https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-vvg-norinciuju-dalyvauti-projektuose-butu-daugiau-betgi-pinigai-suskaiciuoti-iki-cento/
https://www.temainfo.lt/netoli-kupiskio-mariu-pradedamas-kurti-kupolu-slenis/
https://www.15min.lt/video/kylam-laurynas-griauzde-laimingiausias-esu-siekdamas-kazko-naujo-211836
https://www.15min.lt/video/kylam-laurynas-griauzde-laimingiausias-esu-siekdamas-kazko-naujo-211836
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1. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos VPS, kaimo vietovių VPS metinės 

įgyvendinimo ataskaitos ir priedo už 2020 m. patvirtinimo.  

2. Dėl  Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento keitimo ir patvirtinimo.  

 

Valdybos posėdis 2021-03-16: 

1. Dėl planuojamo Kvietimo Nr. 9  pagal  VPS priemonę ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje 

vietovėje kūrimas ir plėtra“ dokumentacijos svarstymo ir patvirtinimo: 

1.1. Dėl galimos paramos vietos projektui didinimo.  

1.2. Dėl Kvietimo Nr. 9 laikotarpio nustatymo. Tinkami paramos gavėjai. Tinkamumo sąlygos. 

Atrankos kriterijai. 

1.3. Dėl Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos tikslinimo.  

2. Dėl Kvietimo Nr. 8 pagal VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir  plėtra ir kaimiškoje 

vietovėje“ dokumentacijos tikslinimo: 

2.1. Dėl Kvietimo Nr. 8 pagal priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir  plėtra ir kaimiškoje 

vietovėje“ finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo. 

2.2. Dėl Kvietimo Nr. 8 pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ lėšų perskirstymo.   

3. Dėl Kvietimo Nr. 7 pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ dokumentacijos tikslinimo:  

3.1  Dėl Kvietimo Nr. 7 pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo. 

3.2 Dėl priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ lėšų 

likučio panaudojimo. 

4. Kiti klausimai. 

4.1. Dėl galimų lėšų (iš priemonės  ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir 

plėtra“ jei neįvyktų paraiškų surinkimas) perkėlimo į priemonės veiklos sritį ,,Paslaugų 

verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“. 

4.2. Dėl bendruomenių prašymų, susijusių su infrastruktūros tvarkymu, teikimo savivaldybei. 

4.3. Dėl Rudilių kaime įgyvendinamo Kupiškio r. savivaldybės administracijos projekto. 

4.4. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto teikimo.  

4.5. Dėl ataskaitinio rinkiminio narių susirinkimo organizavimo.  

4.6. Dėl 2023-2027 m. laikotarpio.  

 

Valdybos posėdis 2021-06-08: 

     1. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklso grupės valdybos pirminiko rinkimo ir patvirtinimo. 

 

Valdybos posėdis 2021-09-10: 

1. Dėl  skirtos paramos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui pratęsti. 
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2. Dėl Kupiškio r. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiektų rodiklių ir gautų lėšų 

skirstymo. 

3. Dėl vietos plėtros strategijos dalių keitimo/tikslinimo ir patvirtinimo. 

 

Valdybos posėdis 2021-09-20: 

1. Dėl planuojamo Kvietimo Nr. 10  pagal  VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir  plėtra ir 

kaimiškoje vietovėje“  veiklos srities ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ dokumentacijos svarstymo ir patvirtinimo: 

1.1. Dėl Kvietimo Nr. 10 laikotarpio nustatymo ir patvirtinimo.  

 1.2. Dėl Kvietimo Nr.  10  Atrankos kriterijų svarstymo ir patvirtinimo.  Tinkamumo sąlygų 

svarstymo ir patvirtinimo. 

1.3. Dėl kvietimo Nr. 10 dokumentacijos patvirtinimo. 

2. Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės darbuotojų etatų  perskirstymo ir patvirtinimo, EURI 

lėšų skirstymo. 

3. Dėl  Kupiškio rajono vietos veiklos grupės patalpų. 

 

Valdybos posėdis 2021-09-27: 

1. Dėl  planuojamų kvietimų pagal VPS priemones grafiko. 

 

Valdybos posėdis 2021-10-29: 

1. Dėl Kvietimo Nr. 11 (EURI) laikotarpio nustatymo. Tinkami paramos gavėjai. Tinkamumo 

sąlygos. Atrankos kriterijai. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 11 (EURI) pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir  plėtra ir kaimiškoje 

vietovėje“ veiklos srities ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ dokumentacijos  ir priedų patvirtinimo. 

 

Valdybos posėdis 2021-12-10: 

1. Dėl Kvietimo Nr. 11 (EURI) laikotarpio nustatymo. Tinkami paramos gavėjai. Tinkamumo 

sąlygos. Atrankos kriterijai. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 11 (EURI) pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir  plėtra ir 

kaimiškoje vietovėje“ veiklos srities ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ dokumentacijos  ir priedų patvirtinimo. 

3. Dėl 2022 metais EURI lėšų skirstymo. 
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2021 M. ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI. PATEIKTOS PARAIŠKOS. 

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 

PROJEKTAS.  Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija 

Skirta  paramos suma -  1305173 Eur 

 

PROJEKTAS.   Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas

Skirta paramos suma – 100000 Eur 

Projekto tikslas - skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, žmogiškojo kapitalo verslo, ekonomikos, 

kultūrinio verslumo plėtrą, taip didinant turizmo sukuriamą pridėtinę vertę Kupiškio, Zarasų-Visagino 

ir Pasvalio rajonuose.  

Iš kiekvieno partnerio teritorijos dalyvaus po 6 atrinktus turizmo atstovus, kurie ir bus pirmieji 

turizmo klasterio nariai. Vėliau prie klasterio, jei atitiks keliamus reikalavimus galės prisijungti ir kiti 

subjektai, norintys dalyvauti turizmo veikloje. 

Pagrindinis rezultatas – įregistruotas turizmo klasteris, jungiantis Kupiškio, Zarasų-Visagino ir 

Pasvalio rajonų turizmo paslaugų teikėjus.  

 

PATEIKTOS PARAIŠKOS  

PROJEKTAS ,,Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“  

Teikta paraiška įgyvendinti EEE mechanizmo finansuojamą Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) 

pilietinei visuomenei 2019 – 2024 m. Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti projektą 

„Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto nr. K1-O2-IP-V-301. Projektą rengė VšĮ 

Vilniaus politikos analizės institutas, VVG projekto veiklose dalyvauja  kaip partneris.  

2022 M. VEIKLOS. 

 

1. Tęstinių įsipareigojimų įgyvendinant projektus tęsimas (projekto veiklų organizavimas, MP, 

atskaitos, ir kt.).  


