
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2018-05-24 Nr. 4 

Elektrėnai 

 

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

Dastikienė, verslo – Rita Marcinkevičienė, Inga Čižienė, pilietinės visuomenės – Lilija Stasiulionienė, 

Stasys Virganavičius, Vytas Barzdaitis). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 5. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 5. 

 

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų savivaldybės 

vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau –VPS) 

priemones „Bendruomeniškumo ugdymas“ ir „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ finansavimo 

sąlygų aprašus, kvietimo Nr. 5, suderintus su NMA. 

Pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, suderintą su 

NMA, ir kitus kvietimo dokumentus 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. 

Posėdžio pirmininkė pateikė balsavimui kvietimo Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimą. 

Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 5 skelbimą ir dokumentaciją. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                           Lina Bernatavičienė 
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SVARSTYTA. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 5. 

 

VVG pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė projektų, teikiamų pagal Elektrėnų savivaldybės 

vietos veiklos grupės 2015-2023 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos (toliau –VPS) 

priemones „Bendruomeniškumo ugdymas“ ir „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ finansavimo 

sąlygų aprašus, kvietimo Nr. 5, suderintus su NMA. 

Pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisykles, VVG turi teikti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, suderintą su 

NMA, ir kitus kvietimo dokumentus 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. 

Posėdžio pirmininkė pateikė balsavimui kvietimo Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimą. 

Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Kvietimo Nr. 5 skelbimą ir dokumentaciją. 

 

 

 

 

Pirmininkė          Lina Bernatavičienė 

 


