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Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Elektrėnų VVG veiklos 2016 m. ataskaitos.
2. Kiti klausimai.
1.SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG veiklos 2016 m. ataskaitos.
Ataskaitą pristatė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Lina
Bernatavičienė. 2016 m. buvo patvirtinta Elektrėnų VVG vietos plėtros strategija, VVG organizavo
susitikimus su bendruomenių nariais ir verslo atstovais, dalyvavo bendruomenių renginiuose, sukurtas ir
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. Elektrėnų VVG įgyvendina projektus „Semeliškių vaikų dienos centras“ ir
„Kietaviškių vaikų dienos centras“, finansuojamus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Elektrėnų
savivaldybės administracijos, pagal kuriuos 0,5 etato su vaikais dirbti įdarbino dvi pedagoges.
NUTARTA: vienbalsiai pritarti ataskaitai.
2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
L. Bernatavičienė pristatė naują VVG narių sąrašą, į vietos veiklos grupę priimti 4 nauji nariai:
Kurkliškių kaimo bendruomenė, bendruomenė „Aktėvystė“, Všį „Vievio jaunimo centras“ ir su verslo
liudijimu dirbanti Rasa Rakauskienė. Dabar Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje yra 33 nariai.
L. Bernatavičienė taip pat informavo, kad Algis Ališauskas 2017 m. sausio 5 d. pateikė prašymą, kuriuo
atsisako būti VVG pirmininko pavaduotoju. L. Bernatavičienė paklausė, ar yra norinčiųjų tapti VVG
pirmininko pavaduotoju. Kadangi norinčių nebuvo – klausimo svarstymas atidėtas kitam posėdţiui.
L. Bernatavičienė paaiškino, kad vadovaujantis kitų VVG patirtimi ir išvadomis po susitikimų su Ţemės
ūkio ministerijos, NMA atstovais, Elektrėnų VVG administracija, kaip ir daugelis šalies VVG, svarsto
neskubėti skelbti kvietimus paraiškoms, kol kyla daug neaiškumų dėl pareiškėjų tinkamumo, projektų
vertinimo. Šiuo metu yra parengti keturi projektų finansavimo sąlygų aprašai: du – pagal priemonę
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ – derinami NMA, dar du – pagal
priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ – parengti, bet nepateikti derinimui, nes
nepatvirtinta naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika. L. Bernatavičienė ir projektų
administratorės Ilona Motuzienė ir Raminta Česnauskaitė pristatė šių priemonių vertinimo kriterijus.
Susirinkime aptartas ir Lietuvos Respublikos šimtmečio minėjimas, VVG siūlo visoms bendruomenėms
kartu paminėti šią datą. Bendruomenių atstovai siūlė sodinti vaismedţių parką, kurti kaimo
bendruomenių salą mieste. VVG darbuotojos pasiūlė visiems nariams savo bendruomenėse,
asociacijose pagalvoti apie idėjas, kaip kartu galime paminėti Lietuvos valstybės 100-ąjį gimtadienį.
Elektrėnų VVG kartu su Kaišiadorių ir Širvintų vietos veiklos grupėmis 2013 m. įgyvendino projektą
„Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“, kurio metu

Pastrėvyje buvo įrengta poilsio vieta, įsigyta ţoliapjovė teritorijai priţiūrėti. Tad balandţio-geguţės
mėnesiais Elektrėnų VVG nariai nusprendė surengti pavasarinę tvarkymosi talką ir pabūti kartu
gamtoje, idėjai pritarė Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas ir Pastrėvio bendruomenės pirmininkė
Viktorija Juknevičienė. Informacija apie susitikimą bus skelbiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt,
„Facebook“ paskyroje „Elektrenu VVG“.
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