
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 
VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 1

2016 m. sausio 18 d.
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis vyko 2016 m. sausio 18 d. 16
val., Elektrėnuose, Elektrinės g. 8. 

Susirinkime  dalyvavo  9 (iš  13)  nariai: Rita  Marcinkevičienė,  Lilija  Stasiulionienė,  Jonas
Grybauskas,  Silvija  Bielskienė,  Inga  Sūnelaitienė,  Arūnas  Kanapeckas,  Stasys  Virganavičius,
Viktorija Juknevičienė, Vytas Barzdaitis. 

Kvorumas yra, galima priimti posėdžio nutarimus

Susirinkimo pirmininkas: VVG valdybos pirmininkės pavaduotoja Rita Marcinkevičienė
Susirinkimo sekretorius: Lina Bernatavičienė

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl darbuotojų įdarbinimo. 
2.  Dėl  Elektrėnų  savivaldybės  vietos  veiklos  grupės  2015-2023 m.  kaimo vietovės  vietos

plėtros strategijos įgyvendinimo.
3. Kiti klausimai. 
  

Klausimus pristatė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė
Lina Bernatavičienė.

SVARSTYTA:
1. Dėl darbuotojų įdarbinimo.

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė informavo, kad lapkričio 26 d. buvo baigtas įgyvendinti
projektas  „Parengiamoji  parama“  ir  atleistos  VVG  administracijos  darbuotojos  administratorė-
konsultantė Raminta Česnauskaitė ir finansininkė Dana Bagačionkienė (administratorė-konsultantė
Irena  Petkevičienė  atleista  lapkričio  11  d.).  Šiuo  metu  vertinama 2015-2023  m.  Vietos  plėtros
strategija, tačiau darbuotojai dirba visuomeniniais pagrindais, reikia teikti metines VVG vykdytų
projektų ataskaitas, vykdyti projektų stebėseną.

Buvo kreiptasi į Elektrėnų savivaldybės administraciją dėl lėšų, reikalingų  2016 metų pirmo
pusmečio VVG  administravimui.  Savivaldybė  skyrė  10  tūkst.  eurų,  darbuotojų  įdarbinimui,
transporto ir komunalinėms paslaugoms.

Siūlome iki liepos 1 d. įdarbinti 0,5 etato du darbuotojus: projekto administratorę Ramintą
Česnauskaitę ir finansininkę Daną Bagačionkienę.

    
NUTARTA:  Vienbalsiai  pritarti  priimti  į  darbą  administratorę  Ramintą  Česnauskaitę   (0,5

etato) ir finansininkę Daną Bagačionkienę (0,5 etato).



 SVARSTYTA:
   2 klausimas. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. 
 Šiuo  metu  vertinama  Strategija,  gautas  užklausimas,  kuriame  ekspertai  siūlo apsvarstyti

veiklos srities pavadinimo ir kodo keitimo galimybę. Vertiname, kad derėtų apsvarstyti galimybę į
vieną  veiklos  sritį  apjungti  „Viešųjų  erdvių  tvarkymas“,  „Smulkios  apimties  vandentvarkos  ir
nuotekų tvarkymas“ ir „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros kūrimas ir tvarkymas“ veiklos sritis
suteikiant  vieną  KKP reglamentuojamą  pavadinimą  „Parama  investicijoms  į  visų  rūšių  mažos
apimties infrastruktūrą“. Taip pat pakoreguoti projektų sumas.

  
NUTARTA:  vienbalsiai  pritarta į  vieną  veiklos  sritį  sujungti  „Viešųjų  erdvių  tvarkymas“,

„Smulkios apimties vandentvarkos ir nuotekų tvarkymas“ ir „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros
kūrimas ir tvarkymas“ veiklos sritis suteikiant vieną KKP reglamentuojamą pavadinimą „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, pakoreguoti sumas (1 priedas).

Susirinkimo pirmininkė                                                               Rita Marcinkevičienė

Susirinkimo sekretorė                                                                 Lina Bernatavičienė




