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Susirinkime dalyvauja:  17 VVG narių iš 30 (sąrašas pridedamas). Kvorumas yra, galima priimti 

sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų. 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas buvo sušauktas įstaigos 

įstatuose numatyta tvarka, prieš 5 d.d. elektroniniu paštu ir telefonu pranešant VVG nariams. Visuotinį 

narių susirinkimą šaukė VVG pirmininkė. 

L. Bernatavičienė informavo, kad pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 

metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – 

pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.  

Valdybos nariai turi būti įvairaus amžiaus (bent 5 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų 

VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60); užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų 

derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 

nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus ir teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir 

Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės 

administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių 

asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. 

Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti 

pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), 

jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo 

nario pareigas; 

1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių turi būti išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo 

išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su 

BIVP metodo taikymu. Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 

ir 396131007. 

2018 m. balandžio 26 d. visuotiniame VVG susirinkime buvo neteisingai išrinkta valdyba, 

kadangi pasikeitė mažiau negu 1/3 narių, todėl turime iš naujo perrinkti valdybą. L.Bernatavičienė 

pakvietė visus išreikšti norą tapti VVG valdybos nariu arba pasiūlyti kieno nors kandidatūrą. 

 
Siūloma balsuoti už naują valdybos sudėtį: 

Vietos valdžios atstovai: 

1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė (iki 40 metų) 

2. Jonas Grybauskas,  

3. Loreta Karalevičienė 

Verslo atstovai: 

4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė) 

5. Saulius Girčys (UAB „Vivalsa“)  

6. Inga Čižienė (individuali veikla) (iki 40 metų) 



7. Rasa Rakauskienė (verslo liudijimas)  

Pilietinės visuomenės atstovai: 

8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei. 

9. Vytas Barzdaitis atstovauja Semeliškių bendruomenei. 

10. Dovydas Demeškevičius atstovauja Kazokiškių jaunimo organizacijai „Ąžuolas“. (iki 40 metų) 

11. Viktorija Juknevičienė atstovauja Pastrėvio bendruomenei. (iki 40 metų) 

12. Algis Ališauskas atstovauja Beižionių bendruomenei.   

13. Inga Sūnelaitienė atstovauja Vievio bendruomenės centrui. (iki 40 metų) 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta patvirtinti siūlytą naują valdybos sudėtį: 

1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė (iki 40 metų) 

2. Jonas Grybauskas,  

3. Loreta Karalevičienė 

4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė) 

5. Saulius Girčys (UAB „Vivalsa“)  

6. Inga Čižienė (individuali veikla) (iki 40 metų) 

7. Rasa Rakauskienė (verslo liudijimas)  

8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei. 

9. Vytas Barzdaitis atstovauja Semeliškių bendruomenei. 

10. Dovydas Demeškevičius atstovauja Kazokiškių jaunimo organizacijai „Ąžuolas“. (iki 40 metų) 

11. Viktorija Juknevičienė atstovauja Pastrėvio bendruomenei. (iki 40 metų) 

12. Algis Ališauskas atstovauja Beižionių bendruomenei.   

13. Inga Sūnelaitienė atstovauja Vievio bendruomenės centrui. (iki 40 metų) 

 

Balsuota: už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai 

VVG projekto administratorė Raminta Česnauskaitė pristatė kvietimo Nr. 4 rezultatus bei planuojamo 

kvietimo Nr. 5 dokumentaciją.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė        Lina Bernatavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                         Raminta Česnauskaitė 


