
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2020-07-16 Nr. 01 

Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja:  16 VVG narių iš 29 (sąrašas pridedamas). Nariai sušaukti įstatų nustatyta 

tvarka, prieš 5 d.d., pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu. Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo sekretorius: Ilona Motuzienė 

Susirinkimo laikas: 16.00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos nario perrinkimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos nario perrinkimo. 

L.Bernatavičienė informavo, kad 2020 m. balandžio 21 d. elektroniniu paštu gavo Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos narės Ingos Sūnelaitienės prašymą 

nutraukti VVG narystę bei išeiti iš valdybos narių, todėl  turime perrinkti valdybos narį.   

Pirmininkė priminė, kad valdybos nariai turi būti įvairaus amžiaus (bent 5 asmenys iki 40 m. jų 

išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60); užtikrinti tinkamą 

viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus ir teikti minėtas deklaracijas 

bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos 

direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje 

dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių 

ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos 

valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi 

galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos 

narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG 

valdymo organo nario pareigas; 

1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių turi būti išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo 

išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su 

BIVP metodo taikymu. Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 

ir 396131007. 

Kadangi iš valdybos pasitraukia jaunas žmogus iki 40 m. (pilietinis sektorius),  turime į jo vietą 

išrinkti taip pat asmenį iki 40 m., pilietinio sektoriaus atstovą. L.Bernatavičienė pasiūlė asociacijos 

„Aktėvystė“ atstovę Jurgą Tatarūnę, kuri atitinka reikalavimus. Jurga Tatarūnė sutiko. Daugiau 

pasiūlymų nebuvo. 

Pirmininkė paskelbė balsavimą vietoje Ingos Sūnelaitienės į VVG valdybą išrinkti Jurgą Tatarūnę. 

Balsavo už – 15 narių, prieš – 0, susilaikė – 1.  

   

NUTARTA: į VVG valdybą vietoje Ingos Sūnelaitienės išrinkti Jurgą Tatarūnę (pielietinis 

sektorius) .  Balsuota: už – 15, prieš – 0, susilaikė – 1. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Lina Bernatavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                         Ilona Motuzienė 


