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Posėdyje dalyvavo: 9 VVG nariai iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, Arūnas 

Kanapeckas, verslo – Inga Čižienė, Rita Marcinkevičienė, pilietinės visuomenės – Silvija Bielskienė, 

Viktorija Juknevičienė, Stasys Virganavičius, Lilija Stasiulionienė, Vytas Barzdaitis). Kvorumas yra, 

galima priimti sprendimus. 

Posėdžio pirmininkė: Živilė Dastikienė 

Posėdžio sekretorė: Lina Bernatavičienė 

Posėdžio darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės veiklos ataskaitos svarstymo. 

2. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamų kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3. 

3. Dėl VVG visuotinio susirinkimo šaukimo. 

4. Kiti klausimai. 

 

 

1.SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės veiklos 

ataskaitos svarstymo. 

Ataskaitą parengė finansininkė Dana Bagačionkienė ir pristatė Lina Bernatavičienė.  

 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti finansinę ataskaitą. 

 

 2.SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo sąlygų aprašų derinimo, planuojamų kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3. 

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė Kvietimo Nr. 2 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. 2 skelbimą ir 2014–2020 m. programinio 

laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašą.  

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė taip pat pristatė Kvietimo Nr. 3 projektų, teikiamų pagal 

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

vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“, finansavimo sąlygų aprašus, suderintus 

su NMA, pristatė Kvietimo Nr. 3 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 kvietimų dokumentaciją 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 Kvietimų Nr. 2 ir 3 skelbimą ir dokumentaciją. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl VVG visuotinio susirinkimo šaukimo. 

 

Lina Bernatavičienė informavo, kad pagal VVG įstatus per 4 mėnesius pasibaigus kalendoriniams 

metams turi būti šaukiamas visuotinis susirinkimas ir pasiūlė susirinkimą daryti balandžio mėnesį. 

 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Projekto administratorė Raminta Česnauskaitė pranešė, kad šiuo metu parengti ir ruošiami derinimui 4 

finansavimo sąlygų aprašai priemonėms „Bendruomeniškumo ugdymas“, „Socialinių paslaugų 

kūrimas ir plėtra“, „Kaimo gyventojų švietimas“, „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“. Rudenį 

planuojama NMA teikti derinti priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ finansavimo 

sąlygų aprašą. 

L. Bernatavičienė informavo, kad projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Ilona Motuzienė 

nuo kovo 30 d. išeina gimdymo, nėštumo ir vaiko priežiūros atostogų, todėl siūlome jos atostogų metu 

projekto administratorę Ireną Petkevičienę perkelti į projektų administratorės-viešųjų ryšių specialistės 

pareigas, paliekant tą patį etato dydį ir darbo užmokestį, mokant darbo užmokestį iš VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimui skirtų lėšų. 

 

NUTARTA: pritarti I. Petkevičienę perkelti į projektų administratorės-viešųjų ryšių specialistės 

pareigas, paliekant tą patį etato dydį ir darbo užmokestį, mokant darbo užmokestį iš VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimui skirtų lėšų. 

  

 

 

Pirmininkė                   Živilė Dastikienė 

Sekretorė                                                                                           Lina Bernatavičienė 

 

 

 

 

 


