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Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja: 8 VVG nariai iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Jonas Grybauskas, Živilė 

Dastikienė, Arūnas Kanapeckas, verslo – Rita Marcinkevičienė, Inga Čižienė, pilietinės visuomenės 

– Silvija Bielskienė, Lilija Stasiulionienė, Stasys Virganavičius). Kvorumas yra, galima priimti 

sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl VPS keitimo. 

2. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 2. 

3. Kiti klausimai. 

 

1.  SVARSTYTA. Dėl VPS keitimo. 

 

Projekto administratorė Raminta Česnauskaitė, informavo, kad atsižvelgdami į Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų 

2015 m. gegužės 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-343, 2017 m. spalio 5 d. redakciją, 

siūlome pakeisti priemonių „Bendruomeniškumo ugdymas“ (iki 95 proc.), „Jaunimo verslumo ir 

užimtumo skatinimas“ (iš 80 į 100 proc.), „Kaimo gyventojų švietimas“ (iš 80 į 100 proc.),  

didžiausią vietos projektui skirtą lyginamąją dalį, „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ – iki 95 

proc. (80 proc. – kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio arba, kai jį teikia 

NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo;  95 proc., kai remiamos veiklos (vietos veiklos projektu 

laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė 

yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla), pakoreguoti tinkamų pareiškėjų apibrėžimus. 

Taip pat siūlome prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vietos projekto atrankos kriterijų iš „Į 

projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai prisidedantys savanorišku fiziniu darbu“ keisti į 

„Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena daugiau gyventojų“, veiklos 

srities „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei 

puoselėjant gamtą“ kriterijų „Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į nekilnojamų 

kultūros vertybių sąrašą, atnaujinimą, (iš)saugojimą, restauraciją, renovaciją“ siūlome panaikinti, o 

kriterijų „Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai prisidedantys savanorišku fiziniu 

darbu“ keisti į „Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena daugiau 

gyventojų“. Priemonės „Kaimo gyventojų švietimas“ kriterijų „Projektas įgyvendinamas su 

partneriu“ koreguoti į „Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su kaimo vietovėje veikiančiais 

juridiniais asmenimis“, kadangi keičiasi didžiausia vietos projektui skirta lyginamoji dalis. 

Taip pat siūlome pakoreguoti priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ aprašymą. 

Taip pat prašome pakeisti VPS 10 skyrių „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ ir 11 skyrių  „VPS 

finansinis planas“ pagal esamą situaciją. 

NUTARTA: vienbalsiai keisti VPS. 

 



2. SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 2. 

 

Projekto administratorė Raminta Česnauskaitė informavo, kad šiuo metu vertinamos galutinės 

Kvietimo Nr. 1 paraiškos, o metų pabaigoje planuojama skelbti 2 kvietimą ir pristatė projektų, 

teikiamų pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos 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“, 

priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“ ir priemonę „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“, 

finansavimo sąlygų aprašus. Kvietimo Nr. 2 dokumentus reikia išsiųsti derinti NMA. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti teikti FSA derinimui. 

3. SVARSTYTA. Dėl VVG bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo. 

Projekto administratorė Raminta Česnauskaitė informavo, kad lapkričio 2–30 dienomis bus 

renkamos teritorinio bendradarbiavimo paraiškos. Elektrėnų VVG bendradarbiauja su Kaišiadorių r. 

VVG ir ketina teikti paraišką pagal 6 prioritetą „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir 

ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“. 

NUTARTA: vienbalsiai pritarti teritorinio bendradarbiavimo projekto paraiškos rengimui. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Raminta Česnauskaitė 


