ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020-03-12 Nr. 01
Elektrėnai
Susirinkime dalyvauja: 7 VVG narių iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, verslo –
Inga Čižienė, Rita Marcinkevičienė, pilietinės visuomenės – Algis Ališauskas, Vytas Barzdaitis, Stasys
Virganavičius, Vytautas Urbonas). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus.
Susirinkimo pirmininkė: Živilė Dastikienė
Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už
2019 m. svarstymo.
2. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės metinės ataskaitos už 2019 m. svarstymo.
3. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo, planuojamo kvietimo Nr. 8.
4. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos ir jos priedų.
Ataskaitą pristatė projekto administratorė Raminta Česnauskaitė. Pranešėja informavo, kad 2020 m.
vasario 19 d. ŽUM ministro 2020-02-19 įsakymu Nr. 3D-114 buvo pakeistos VPS administravimo
taisyklės, kurios buvo papildytos metinių ataskaitų priedais, todėl turime iš naujo tvirtinti VPS
ataskaitą su jos priedais. R.Česnauskaitė priminė, kad 2019 m. Elektrėnų sav. VVG paskelbti 2 vietos
projektų kvietimai, gauta 15 paraiškų, patvirtinta 20 paraiškų, įgyvendinti trys 2-ojo kvietimo
projektai, informacija apie VPS pateikiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, Facebook paskyroje,
vietinėje spaudoje. Susitikimuose pristatomos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, potencialūs projektų pareiškėjai
konsultuojami Elektrėnų VVG būstinėje, telefonu, elektroniniu paštu, pristatė ataskaitos papildomus
priedus. Remiantis VPS įgyvendinimo taisyklėmis VPS ataskaita ir jos priedai turi būti patvirtinti VVG
valdybos. Posėdžio pirmininkė pateikė 2019 m. VPS ataskaitą.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti 2019 m. VPS ataskaitą.
2. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos ir finansinės
veiklos ataskaitos svarstymo. Veiklos ir finansinę ataskaitas pristatė pirmininkė Lina Bernatavičienė.
Elektrėnų VVG 2019 m. vykdė 2015-2023 m. kaimo vietovės vietos plėtros strategiją, įgyvendino
projektus „Semeliškių vaikų dienos centras“, „Kietaviškių vaikų dienos centras“, Vievio vaikų dienos
centras „Vėjukai“, finansuojamus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Elektrėnų savivaldybės
administracijos, „Valgyk protingai“, dalyvauja Elektrėnų savivaldybės projekte „Bendruomeninių

vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ gyvendinimo
partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankai“ kaip partneris (ataskaitos pridedamos). VVG
administracijos

darbuotojos

dalyvavo

NMA,

ŽŪM, VVG tinklo,

Elektrėnų savivaldybės

organizuojamuose renginiuose. Posėdžio pirmininkė pateikė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos
grupės 2019 m. veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą tvirtinimui.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VVG veiklos ir finansinę ataskaitas už 2019 m.
3. SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo, planuojamo kvietimo Nr. 8.
Projekto administratorė Raminta Česnauskaitė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų
savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau –
VPS) priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas“ finansavimo sąlygų aprašą, kvietimo Nr. 8
dokumentaciją.
Pagal
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administravimo taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus ir kitus kvietimo
dokumentus tvirtinti VPS vykdytojos valdymo organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS
įgyvendinimo.
R.Česnauskaitė informavo, kad VPS vykdytojos valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimus dėl
VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki–balsuoti dėl vietos projektų finansavimo sąlygų
patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo
pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi
pateikti prašymą (-us) nušalinti, kaip nurodyta Taisyklėse.
Posėdžio pirmininkė pateikė balsavimui kvietimo Nr. 8 finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimą.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 8 skelbimą ir dokumentaciją.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
L.Bernatavičienė pranešė, kad 2020 m. vasario 27 d. VVG projekto administratorė – viešųjų ryšių
specialistė Irena Petkevičienė pateikė prašymą atleisti iš darbo ir nuo 2020 m. kovo 1 d. yra atleista
pačiai prašant.
Siekiant sėkmingai įgyvendinti Elektrėnų VVG VPS ir įvykdyti 2020 m. VPS finansavimo lėšų
pagrindimo aprašą, L.Bernatavičienė pasiūlė Ramintą Česnauskaitę pervesti 0,5 etato į projekto
administratoriaus – viešųjų ryšių specialisto pareigas ir 0,5 etato į projekto administratoriaus pareigas,
paliekant tokį pat darbo užmokestį. Darbuotoja R.Česnauskaitė sutinka su pakeitimais. Posėdžio
pirmininkė pateikė balsuoti už pasiūlymą dėl darbo pakeitimų R.Česnauskaitei.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
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administratoriaus – viešųjų ryšių specialisto pareigas ir 0,5 etato į projekto administratoriaus pareigas,
paliekant tokį pat darbo užmokestį.
Pirmininkė L.Bernatavičienė pristatė VVG administracijos Nuotolinio darbo tvarką, kuriai
prašė pritarti. Valdybos nariai apsvarstė nuotolinio darbo tvarką, pastabų neturėjo.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VVG administracijos Nuotolinio darbo tvarkai ir įpareigoti
L.Bernatavičienę Tvarką patvirtinti vidiniu įsakymu.
Pirmininkė L.Bernatavičienė pristatė VVG visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros
aprašą tvirtinimui. Valdybos nariai apsvarstė tvarką, pastabų neturėjo.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VVG visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.
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