ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2017-07-04 Nr. 3
Elektrėnai
Susirinkime dalyvauja: 7 VVG nariai iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, Arūnas
Kanapeckas, verslo – Inga Čižienė, Rita Marcinkevičienė, pilietinės visuomenės – Silvija Bielskienė,
Viktorija Juknevičienė, Inga Sūnelaitienė). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus.
Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė
Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 1 skelbimo ir dokumentacijos patvirtinimo.
2. Kiti klausimai.
1.SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 1 skelbimo ir dokumentacijos patvirtinimo.
VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų savivaldybės
vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau – VPS)
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama
viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ ir
veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, finansavimo sąlygų
aprašus, suderintus su NMA, pristatė Kvietimas Nr. 1 skelbimą ir 2014–2020 m. programinio
laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašą.
Pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą tvirtinti VPS vykdytojos valdymo
organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo.
L. Bernatavičienė informavo, kad VPS vykdytojos valdymo organo, turinčio teisę priimti
sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki – balsuoti dėl vietos projektų finansavimo
sąlygų patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai
atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis
(jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti, kaip nurodyta Taisyklėse.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 1 skelbimą ir dokumentaciją.
2. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimo Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos
pirmininkui leisti reguliuoti darbo santykius.
Kadangi VVG pirmininko pavaduotojo nėra, VVG pirmininkė L. Bernatavičienė pasiūlė Elektrėnų
VVG valdybos pirmininkei (šiuo metu Ž. Dastikienei) leisti reguliuoti darbo santykius: išleisti į
atostogas, leisti vykti į komandiruotes ir pan.
NUTARTA: vienbalsiai pritarta įgalioti Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos
pirmininką (-ę) leisti reguliuoti darbo santykius.
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