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

Dastikienė, Arūnas Kanapeckas, verslo – Rita Marcinkevičienė, pilietinės visuomenės – Viktorija 

Juknevičienė, Lilija Stasiulionienė, Stasys Virganavičius). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl VVG finansinio plano 2018 m. svarstymo ir suderinimo. 

2. Dėl kvietimo Nr. 1 ir gautų vietos projektų. 

3. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VVG finansinio plano 2018 m. svarstymo ir suderinimo.                               

L. Bernatavičienė pristatė 2018 m. metinį VPS administravimo išlaidų VPS pagrindimo aprašą, taip 

pat paprašė leisti pakeisti VVG projekto finansininko etato dydį iš 0,5 etato į 0,25 etato, 3 

darbuotojoms nustatyti padidintą darbo užmokestį (pagal darbuotojo VPS administravimo patirtį). 

 

NUTARTA. Pritarti 2018 m. metiniam VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašui ir 

darbuotojų darbo užmokesčio keitimui. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 1 ir gautų vietos projektų. 

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė Kvietimo Nr. 1 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“. Pagal kiekvieną veiklos sritį buvo 

užregistruota po 1 pirminę paraišką, abi pirminės paraiškos yra įvertintos, laukiama galutinių paraiškų. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl valdybos narių nešališkumo. 

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. Valdybos nariai svarstė, ar reikia nusišalinti 

seniūnui, bendruomenės pirmininkui tos teritorijos, kurioje planuojama įgyvendinti vietos projektą. L. 

Bernatavičienė informavo, kad jau yra pateikusi raštą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl 

situacijos išaiškinimo, kol kas gautas atsakymas žodžiu, kad tokiu atveju nusišalinti nereikia. Tačiau 

oficialaus rašto negauta. 

 

NUTARTA. Dar kartą kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl situacijos išaiškinimo. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Raminta Česnauskaitė 


