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PROTOKOLAS 
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Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja:  19 VVG narių iš 31 (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra, galima priimti 

sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

2. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos programos patvirtinimo. 

3. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų ir VVG narių sąrašo. 

4. Kiti klausimai. 

 

1.SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG veiklos 2017 m. ataskaitos. 

Ataskaitą pristatė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Lina 

Bernatavičienė. 2017 m. paskelbtas Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir 

vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ ir „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, pateikti NMA derinti finansavimo sąlygų aprašai pagal priemonės 

„Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir 

„Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio 

panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ ir „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“. VVG konsultavo projektų rengimo klausimais bendruomenių narius ir verslo atstovus, 

informacija apie VPS pateikiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, Facebook paskyroje, vietinėje 

spaudoje. Elektrėnų VVG 2017 m. įgyvendino projektus „Semeliškių vaikų dienos centras“ ir 

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

savivaldybės administracijos, „Valgyk protingai“. 

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

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti ataskaitai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos programos 

patvirtinimo. 

L. Bernatavičienė pristatė 2018 m. VVG veiklos programą: jau paskelbti Kvietimai Nr. 2 ir Nr. 3, 

suderinti Kvietimo Nr. 4 (Priemonių „Kaimo gyventojų švietimas“ ir „Jaunimo verslumo ir užimtumo 

skatinimas“) dokumentai, derinami Kvietimo Nr. 5 dokumentai, vykdoma VDC veikla (programa 

pridedama). 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti VVG 2018 m. veiklos programai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų ir VVG 

narių sąrašo. 

L. Bernatavičienė informavo, kad pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 

metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – 

pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą; 

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 

http://www.elektrenuvvg.lt/


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. 

Gautas Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas vietoj Arūno Kanapecko į VVG deleguoti 

Semeliškių seniūnę Loretą Karalevičienę. Taip pat į VVG narius įstojo Kazokiškių jaunimo organizacija 

„Ąžuolas“, į VVG deleguotas jos vadovas Dovydas Demeškevičius (asmuo iki 40 metų), gauti Onos Dulkienės, 

Irenos Petkevičienės ir Rimanto Sabučio prašymai išstoti iš VVG. Pirmininkė informavo, kad 

peržiūrėjusi visus susirinkimų protokolus VVG ir valdybos narys Linas Sindaravičius nėra dalyvavęs nei 

viename posėdyje, todėl pasiūlė jį pašalinti iš VVG narių. 
Siūloma balsuoti už naują valdybos sudėtį: 

Vietos valdžios atstovai: 

1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė (iki 40 metų) 

2. Jonas Grybauskas,  

3. Loreta Karalevičienė 

Verslo atstovai: 

4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė) 

5. Saulius Girčys (UAB „Vivalsa“)  

6. Inga Čižienė (individuali veikla) (iki 40 metų) 

7. Rasa Rakauskienė (verslo liudijimas)  

Pilietinės visuomenės atstovai: 

8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei. 

9. Vytas Barzdaitis atstovauja Semeliškių bendruomenei. 

10. Dovydas Demeškevičius atstovauja Kazokiškių jaunimo organizacijai „Ąžuolas“. (iki 40 metų) 

11. Viktorija Juknevičienė atstovauja Pastrėvio bendruomenei. (iki 40 metų) 

12. Lilija Stasiulionienė atstovauja Kietaviškių bendruomenei.   

13. Inga Sūnelaitienė atstovauja Vievio bendruomenės centrui. (iki 40 metų) 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta: 

1) pašalinti iš narių Liną Sindarvičių; 

2) patvirtinti siūlytą naują valdybos sudėtį: 

1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė (iki 40 metų) 

2. Jonas Grybauskas,  

3. Loreta Karalevičienė 

4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė) 

5. Saulius Girčys (UAB „Vivalsa“)  

6. Inga Čižienė (individuali veikla) (iki 40 metų) 

7. Rasa Rakauskienė (verslo liudijimas)  



8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei. 

9. Vytas Barzdaitis atstovauja Semeliškių bendruomenei. 

10. Dovydas Demeškevičius atstovauja Kazokiškių jaunimo organizacijai „Ąžuolas“. (iki 40 metų) 

11. Viktorija Juknevičienė atstovauja Pastrėvio bendruomenei. (iki 40 metų) 

12. Lilija Stasiulionienė atstovauja Kietaviškių bendruomenei.   

13. Inga Sūnelaitienė atstovauja Vievio bendruomenės centrui. (iki 40 metų) 

 

Balsuota: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

4. Kiti klausimai 

L. Bernatavičienė pranešė, kad nuo balandžio 30 d. iki birželio 4 d. bus renkamos paraiškos pagal 

priemones „Kaimo gyventojų švietimas“ ir „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“.  Kvietimui Nr. 1 

gautos 2 paraiškos, Kvietimui Nr. 2 – 4, Kvietimui Nr. 3 – 5.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Lina Bernatavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                         Raminta Česnauskaitė 


