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Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja: 7 VVG nariai iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, Jonas 

Grybauskas, Loreta Karalevičienė, verslo – Rasa Rakauskienė, Inga Čižienė, pilietinės visuomenės – 

Algis Ališauskas, Vytas Barzdaitis). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos svarstymo. 

2. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ir finansinės veiklos 

ataskaitos svarstymo. 

3. Dėl VVG visuotinio susirinkimo šaukimo. 

4. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos. 

Ataskaitą pristatė projekto administratorė Raminta Česnauskaitė. 2018 m. Elektrėnų sav. VVG 

paskelbti 5 vietos projektų kvietimai, gauta 20 paraiškų, įvyko 4 PAK posėdžiai, patvirtintos paraiškos 

perduotos NMA vertinimui, įgyvendinti du 1-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. Remiantis VPS įgyvendinimo taisyklėmis VPS ataskaita turi būti patvirtinta VVG 

valdybos. 

Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VPS ataskaitą už 2018 m. 

 

2. SVARSTYTA.  Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ir finansinės 

veiklos ataskaitos svarstymo.  

Veiklos ir finansinę ataskaitas pristatė pirmininkė Lina Bernatavičienė. Elektrėnų VVG 2018 m. vykdė 

2015-2023 m. kaimo vietovės vietos plėtros strategiją, įgyvendino projektus „Semeliškių vaikų dienos 

centras“ ir „Kietaviškių vaikų dienos centras“, finansuojamus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

ir Elektrėnų savivaldybės administracijos, „Valgyk protingai“, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą 

dėl partnerių bendradarbiavimo su Lenkijos Filipove seniūnija ir kitais partneriai, parengė naują 

projektą „Vievio vaikų dienos centras“, dayvavo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir 

vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ gyvendinimo partnerių vaikų dienos centro 

veiklai vykdyti atrankai“ konkurse (ataskaitos pridedamos). 

VVG administracijos darbuotojos dalyvavo NMA, ŽŪM, VVG tinklo organizuojamuose renginiuose. 

 

Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VVG veiklos ir finansinę ataskaitas už 2018 m. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl VVG visuotinio susirinkimo šaukimo. 

L.Bernatavičienė priminė, kad pagal VVG įstatus turime organizuoti visuotinį narių susirinkimą dėl 

pirmininko metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo ir pasiūlė nustatyti preliminarią susirinkimo 

datą 2018 m. balandžio 17 d. 

Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

 

http://www.elektrenuvvg.lt/


 

NUTARTA: vienbalsiai nustatyti preliminarią VVG visuotinio susirinkimo datą 2018 m. balandžio 17 

d. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                        Raminta Česnauskaitė 


