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Elektrėnai
Susirinkime dalyvauja: 7 VVG nariai iš 13 (valdţios sektoriaus atstovai: Ţivilė Dastikienė, Jonas
Grybauskas, verslo – Rita Marcinkevičienė, Inga Čiţienė, pilietinės visuomenės – Silvija Bielskienė,
Stasys Virganavičius, Vytas Barzdaitis). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus.
Susirinkimo pirmininkas: Ţivilė Dastikienė
Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos.
2. Dėl naujų narių priėmimo.
3. Kiti klausimai
1.SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos.
Ataskaitą pristatė projekto administratorė Raminta Česnauskaitė. 2016 m. Elektrėnų sav. VVG
organizavo susitikimus su bendruomenių nariais ir verslo atstovais, dalyvavo bendruomenių
renginiuose, kuriuose pristatytas filmukas apie Elektrėnų VVG veiklą ir VPS, informacija apie VPS
pateikiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje. Nuo rugsėjo
mėnesio 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.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti VPS ataskaitą uţ 2016 m.
2. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo.
VVG pirmininkė L. Bernatavičienė paaiškino, kad gauti 3 organizacijų (Kurkliškių bendruomenės,
bendruomenės „Aktėvystė“ ir VšĮ Vievio jaunimo centras) ir 2 asmenų (Loretos Karalevičienės ir
Ritos Buividavičienės) prašymai įstoti į VVG.
Rita Buividavičienė yra Semeliškių bendruomenės pirmininkė, norėtų atstovauti pilietinės visuomenės
sektoriui. Semeliškių bendruomenė jau yra VVG narė ir jai atstovauja Vytas Barzdaitis (pateiktas
2015-06-06 delegavimo protokolas). L. Karalevičienė yra Semeliškių seniūnė, ir ji galėtų VVG
atstovauti valdţios sektoriui, bet tam reikia Elektrėnų savivaldybės tarybos delegavimo. Šiuo metu
tarybos deleguoti 3 VVG nariai: Ţivilė Dastikienė, Jonas Grybauskas ir Arūnas Kanapeckas. Nėra
aišku, kokiai visuomeninei organizacijai ji atstovauja.
R. Česnauskaitė paaiškino, kad pildant ataskaitą bei rengiant strategiją reikėjo nurodyti kokiam
sektoriui – pilietinės visuomenės, valdţios ar verslo – priklauso kiekvienas VVG narys.
NUTARTA: vienabalsiai nutarta į VVG narius priimti Kurkliškių bendruomenę, bendruomenę
„Aktėvystė“ ir VšĮ Vievio jaunimo centras. Išsiaiškinti, kokioms visuomeninėms organizacijoms R.
Buividavičienė ir L. Karalevičienė priklauso, svarstyti jų prašymus įstoti į VVG kitame valdybos
posėdyje.
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