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Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis vyko 2016 m. spalio 20 d. 16
val., Elektrėnuose, Elektrinės g. 8. 

Susirinkime dalyvavo 7 (iš 13) nariai: Silvija Bielskienė, Inga Čižienė, Stasys Virganavičius,
Viktorija Juknevičienė, Lilija Stasiulionienė, Rita Marcinkevičienė, Jonas Grybauskas.

Kvorumas yra, galima priimti posėdžio nutarimus

Susirinkimo pirmininkė: VVG valdybos pirmininkės pavaduotoja Rita Marcinkevičienė
Susirinkimo sekretorė: VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl VPS keitimo. 
2. Kiti klausimai

SVARSTYTA:
1. Dėl VPS keitimo 

VVG pirmininkė  Lina  Bernatavičienė  informavo,  kad rugsėjo 22  d.  Elektrėnų VVG gavo
Nacionalinės  mokėjimo  agentūros  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  raštą  „Dėl  vietos  plėtros
strategijos“, kuriame prašoma patikslinti VPS 9 skyrių „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“
ir pakeisti didžiausią vietos projektui skirtą lyginamąją dalį (iš „iki 50 proc.“ į „iki 70 proc.“). 

Taip  pat  atsižvelgdami  į  Vietos  projektų,  įgyvendinamų  bendruomenių  inicijuotos  vietos
plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016
m.  rugsėjo  21  d.  įsakymu  Nr.  3D-544  (Taisyklės),  siūlome  pakeisti prioriteto  „Viešosios
infrastruktūros  pritaikymas  gyventojų  poreikiams“  priemonės  „Pagrindinės  paslaugos  ir  kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“  vietos  projekto  atrankos  kriterijų  iš  „Pareiškėjas  –  NVO“  į  „Projekto  tikslinės
grupės, potencialių naudos gavėjų, įtraukimas į projekto rengimą“, kadangi Taisyklių 40.2. punkte
nurodyta,  kad  šis  atrankos  kriterijus  gali  būti  taikomas,  jei  VPS  tikslai  tiesiogiai  susiję  su
bendruomeninio  sektoriaus  plėtra,  o  VPS  priemonės  tiksline  grupe  aiškiai  įvardytos
bendruomeninės organizacijos (VPS tiksline grupe nurodyti VVG teritorijos gyventojai ir turistai).
Kriterijui  „Projekto  tikslinės  grupės,  potencialių  naudos gavėjų,  įtraukimas į  projekto  rengimą“
pagrįsti kartu su paraiška bus prašoma pateikti apklausų duomenis, tyrimus, analizes, susirinkimų
protokolus ir pan.

Taip pat prašome pakeisti VPS 10 skyrių „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, kadangi 2016
m.  dėl  nepatvirtintos  dokumentacijos,  reikalingos  teikti  ir  vertinti  vietos  projektus,  nebus
skelbiamas Kvietimas Nr. 1.

    
NUTARTA: Vienbalsiai pritarti pakeisti VPS.

 SVARSTYTA:



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

kaimo  vietovės  vietos  plėtros  strategijos  įgyvendinimo:  yra  parengtos  vietos  projektų
administravimo taisyklės, kuriose daug dėmesio skiriama viešųjų ir privačių interesų derinimui.

18.1.9.2. Taisyklių punkte nurodoma, kad jeigu vietos projekto paraišką teikia VPS vykdytojos
kolegialaus valdymo organo narys, VPS vykdytojos darbuotojas arba šiems išvardintiems asmenims
artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis suinteresuotumas, kaip
tai  apibrėžia  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo  valstybės  tarnyboje
įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) 2 str. ir Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str., jis
turi pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos (rašytinis prašymas nušalinti turi
apimti  vietos  projektų  finansavimo  sąlygų  rengimo,  vietos  projektų  paraiškų  vertinimo,  vietos
projektų tvirtinimo etapus),  Nusišalinimo procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 str. 2
d.  VPS vykdytojos kolegialus valdymo organas (taikoma, kai rašytinį  prašymą nušalinti  pateikė
VPS vykdytojos darbuotojas arba atskiras VPS vykdytojos kolegialaus organo narys (-iai)  ir  be
prašančių  nušalinti  asmenų  balsavimo  užtenka  kvorumo  sprendimui  priimti),  VPS  vadovas
(taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė atskiri VPS vykdytojos kolegialaus organo nariai ir
be prašančių nušalinti asmenų balsavimo neužtenka kvorumo sprendimui priimti), gavęs rašytinį
prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos gali vadovautis Interesų derinimo įstatymo 11 str. 3
d. ir Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str. 1 d. ir motyvuotu rašytiniu sprendimu prašymo nušalinti
nepriimti (duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikiama Vyriausiajai  tarnybinės  etikos  komisijai  elektroniniu būdu – per  Interesų deklaracijų
informacinę sistemą (IDIS, www.vtek.lt/idis/). Nusišalinimas gali būti nepriimtas esant šioms dviem
sąlygoms:

18.1.9.2.1. aplinkybės, susijusios su nušalinimo prašančiu asmeniu įrodo, kad yra tenkinamas
bent  vienas  Vyriausios  tarnybinės  etikos  komisijos  patvirtintas  kriterijus,  leidžiantis  nepriimti
nusišalinimo. Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai nustatyti Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio
asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“;

18.1.9.2.2.  aplinkybės,  susijusios  su  nušalinimo  prašančiu  asmeniu  įrodo,  kad  prašantis
nušalinti asmuo galės nešališkai ir objektyviai (kaip to reikalauja Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57
str.), atlikti savo pareigas, susijusias su vietos projektų atranka.

  
NUTARTA:  laikytis visų Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Susirinkimo pirmininkė                                                              Rita Marcinkevičienė

Susirinkimo sekretorė                                                                 Lina Bernatavičienė


