
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2019-07-09 Nr. 01 

Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja:  19 VVG narių iš 30 (sąrašas pridedamas). Nariai sušaukti įstatų nustatyta 

tvarka, prieš 5 d.d., pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu. Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo laikas: 16.00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

2. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos programos patvirtinimo. 

3. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų. 

4. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų. 

4. Kiti klausimai. 

 

1.SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG veiklos 2018 m. ataskaitos. 

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

Bernatavičienė. 2018 m. paskelbti 5 kvietimai teikti paraiškas pagal 6 priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“, 

„Bendruomeniškumo ugdymas“, „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“, „Kaimo gyventojų švietimas“, 

„Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“, projektai įvertinti, pasirašytos vykdymo sutartys.  VVG 

konsultavo projektų rengimo klausimais bendruomenių narius ir verslo atstovus, informacija apie VPS 

pateikiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje. Elektrėnų VVG 

2018 m. įgyvendino projektus „Semeliškių vaikų dienos centras“ ir „Kietaviškių vaikų dienos centras“, 

parengė naują projektą „Vievio vaikų dienos centras „Vėjukai“, finansuojamus Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ir Elektrėnų savivaldybės administracijos, „Valgyk protingai“. 

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

Elektrėnų savivaldybės posėdžiuose, komisijose, Vilniaus regioninės plėtros taryboje, VVGT tinklo 

valdyboje. 

Pirmininkė paskelbė balsavimą dėl ataskaitos patvirtinimo. 

Balsavo už – 19 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos programos 

patvirtinimo. 

L. Bernatavičienė pristatė 2019 m. VVG veiklos programą (programa pridedama). 

Pirmininkė paskelbė balsavimą dėl 2019 m. programos patvirtinimo. 

Balsavo už – 19 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti VVG 2019 m. veiklos programai. 

 

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

L.Bernatavičienė informavo, kad turime perrinkti valdybos narius: Joną Grybauską, vietos 

valdžios atstovą, kadangi nuo 2019 m. birželio mėn. jau nedirba Elektrėnų savivaldybėje ir negali 

atstovauti valdžios sektoriui ir Viktoriją Juknevičienę, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovę, kadangi 

2019 m. gegužės mėn. buvo išrinkta į Elektrėnų savivaldybės tarybą, todėl negali VVG valdyboje 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui. 

 

http://www.elektrenuvvg.lt/


Pirmininkė priminė, kad 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 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 mero potvarkis vietoj Jono Grybausko savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo į VVG deleguoti Ingą Kartenienę, savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoją.  

Pirmininkė paskelbė balsavimą vietoje Jono Grybausko į VVG valdybą išrinkti Ingą Kartenienę. 

Balsavo už – 19 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

  Vietoje Viktorijos Juknevičienės pasiūlytas Vytautas Urbonas, Vievio bendruomenės santalka 

primininkas, kadangi iš buvusiųjų narių atitinka VVG valdybos sudėties formavimo tvarką. 

Pirmininkė paskelbė balsavimą vietoje Viktorijos Juknevičienės į VVG valdybą išrinkti Vytautą 

Urboną. 

Balsavo už – 19 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: į VVG valdybą vietoje Jono Grybausko išrinkti Ingą Kartenienę (valdžios sektorius)  

ir vietoje Viktorijos Juknevičienės išrinkti Vytautą Urboną (pilietinės visuomenės sektorius). 

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

 

4. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų. 

L.Bernatavičienė pranešė, kad 2019 m. rugsėjo mėn. baigiasi Elektrėnų savivaldybės vietos 

veiklos grupės pirmininko kadencija. Pagal įstatus pirmininkas renkamas 4 metams. 

L.Bernatavičienė pasiūlė nariams siūlyti kandidatūras į pirmininko poziciją. Algis Ališauskas 

pasiūlė L.Bernatavičienės kandidatūrą, L.Stasiulionienė paklausė L.Bernatavičienės, ar sutinka būti 

perrenkama antrai kadencijai pirmininko pareigose. L.Bernatavičienė sutiko kandidatuoti į VVG 

pirmininkus. 

Pasiūlyta balsuoti už siūlomą kandidatę į VVG pirmininkes Liną Bernatavičienę. 

Balsavo už – 19 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta išrinkti VVG pirmininke Liną Bernatavičienę.  

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

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Lina Bernatavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                         Raminta Česnauskaitė 


