
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 
VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 3

2016 m. birželio 21 d.
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis vyko 2016 m. birželio 21 d. 11
val., Elektrėnuose, Elektrinės g. 8. 

Susirinkime  dalyvavo  8  (iš  13)  nariai:  Rita  Marcinkevičienė,  Jonas  Grybauskas,  Silvija
Bielskienė,  Inga Sūnelaitienė,  Arūnas Kanapeckas,  Stasys Virganavičius,  Viktorija Juknevičienė,
Živilė Dastikienė.

Kvorumas yra, galima priimti posėdžio nutarimus

Susirinkimo pirmininkė: VVG valdybos pirmininkė Živilė Dastikienė
Susirinkimo sekretorė: VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl darbuotojų į VVG administraciją priėmimo. 
2. Kiti klausimai

SVARSTYTA:
1. Dėl darbuotojų į VVG administraciją priėmimo. 

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė informavo, kad Elektrėnų VVG 2016 m. birželio 10 d.
skirta  1 682 353,00 eurų parama vietos plėtros strategijai įgyvendinti, iki 336 471,00 eurų, t. y. 20
proc. VPS įgyvendinimo išlaidų skirta VPS įgyvendinimo administravimo išlaidoms finansuoti. Per
20 darbo dienų reikia pateikti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą, taip pat mokėjimo
prašymų pateikimo grafiką, papildytą VPS 11 dalį „VPS finansinis planas“ ir banko sąskaitos, į
kurią bus pervedami parama, rekvizitus. Kad galėtume pateikti  metinį VPS administravimo išlaidų
poreikio  planą,  reikia  žinoti,  kiek  darbuotojų  įgyvendins  VPS  ir  patvirtinti  jų  kandidatūras.
Atkreipiamas  dėmesys,  kad šio laikotarpio  VPS atsiranda nauja pareigybė – VPS viešųjų ryšių
specialistas.  Taip  pat  VVG  administracijoje  turi  dirbti  VPS  administravimo  vadovas,  VPS
finansininkas,  VPS  administratorius.  Remiantis  VPS  administravimo  taisyklėmis,  visi  VPS
darbuotojai  gali  dirbti  VVG administracijoje  0,5-1  etatu,  išskyrus  finansininką  ir  viešųjų  ryšių
specialistą, kurie gali dirbti 0,25 etato. 

L. Bernatavičienė pasiūlė VPS administracijoje dirbti 2009-2014 m. vietos plėtros strategiją
įgyvendinusioms – finansininkei Danutei Bagačionkienei, administratorei Ramintai Česnauskaitei,
Irena Petkevičienei – ir Ilonai Motuzienei,  kuri yra baigusi ASU Kaimo plėtros administravimo
specialybę, turi patirties viešųjų pirkimų įgyvendinimo ir projektų valdymo srityse.

VVG administravimo vadovės pareigas pasiūlyta eiti VVG pirmininkei Linai Bernatavičienei.
    
NUTARTA:  Vienbalsiai  pritarti  patvirtinti:  5  darbuotojų  skaičių  (4  etatai)  ir  darbuotojų

kandidatūras:  administravimo vadovė – Lina Bernatavičienė,   finansininkė – D. Bagačionkienė,
administratorės R. Česnauskaitė, I. Petkevičienė  ir viešųjų ryšių specialistė – I. Motuzienė. Įgalioti
VVG pirmininkės pavaduotoją Algį Ališauską sudaryti  darbo sutartį  su Lina Bernatavičiene eiti
administravimo vadovės pareigas. Darbuotojų atlyginimo dydžiai bus nustatomi atskiru valdybos
sprendimu.



 SVARSTYTA:
   2 klausimas. Kiti klausimai
L. Bernatavičienė informavo dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m.

kaimo  vietovės  vietos  plėtros  strategijos  įgyvendinimo:  kol  kas  nėra  parengtų  vietos  projektų
administravimo  taisyklių,  todėl  negalime  pateikti  tikslesnės  informacijos  pareiškėjams  apie
reikalavimus  vietos  projektams,  planuojame,  kad  metų  pabaigoje  suspėsime  parengti  pirmąjį
kvietimą. Įdarbinti VVG administracijos darbuotojus planuojama nuo rugpjūčio mėnesio. Tikimasi,
kad iki to laiko bus pasirašyta paramos sutartis ir bus galima teikti prašymą avansui gauti bei tęsti
VPS veiklas.

  
NUTARTA: įdarbinti VVG darbuotojus nuo rugpjūčio, o kai bus patvirtintos vietos projektų

administravimo taisyklės – informuoti VVG valdybos narius, kad jie galėtų skleisti informacija apie
vietos projektus.

Susirinkimo pirmininkė                                                              Živilė Dastikienė

Susirinkimo sekretorė                                                                 Lina Bernatavičienė


