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Susirinkime dalyvauja: 7 VVG nariai iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, Jonas 

Grybauskas, Arūnas Kanapeckas, verslo – Inga Čižienė, pilietinės visuomenės – Silvija Bielskienė, 

Stasys Virganavičius, Viktorija Juknevičienė). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno ir ataskaitos patvirtinimo. 
2. Kiti klausimai 

 

1.SVARSTYTA. Dėl užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno ir ataskaitos 

patvirtinimo.  

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė informavo, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros 

direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. BR1-70 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. BR1-1368 „Dėl pavyzdinės 

vidaus tvarkos aprašo formos patvirtinimo“ pakeitimo“ 22 priedas „Užbaigto vietos projekto metinės 

ataskaitos tikrinimo klausimynas“ buvo išdėstytas nauja redakcija ir kol vykdoma užbaigtų vietos 

projektų pagal vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų 

programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“, stebėsenos kontrolė, reikia pasitvirtinti naują pavyzdinę klausimyno ir ataskaitos 

formą.  

 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti klausimyno ir ataskaitos formas. 

 

 2. SVARSTYTA. Dėl naujų darbuotojų į vaikų dienos centrus priėmimo. 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė įgyvendina 2 projektus „Semeliškių vaikų dienos centras“ 

ir „Kietaviškių vaikų dienos centras“, finansuojamus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

Elektrėnų savivaldybės administracijos. Įkurtuose vaikų dienos centruose reikia įdarbinti 2 

darbuotojus, pusei etato, 9 mėnesiams (2017 m. balandžio-gruodžio mėn.). Siūloma Liuda Baslykienė į 

Semeliškių dienos centrą  ir Renata Makūnienė – į Kietaviškių. 

  

NUTARTA: vienbalsiai nutarta priimti R. Makūnienę ir L. Baslykienę dirbti vaikų dienos centruose. 

 

SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo. 

VVG pirmininkė L. Bernatavičienė informavo, kad yra gautas keramikės Rasos Rakauskienės iš 

Pastrėvio prašymas įstoti į VVG, ji norėtų atstovauti verslo sektoriui, kadangi dirba pagal verslo 

liudijimą. Taip pat L. Bernatavičienė pristatė naują VVG narių sąrašą. 

 

NUTARTA: vienabalsiai nutarta į VVG narius priimti Rasą Rakauskienę. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas       Živilė Dastikienė 

 

Susirinkimo sekretorius                                                                      Raminta Česnauskaitė 


