
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2021-12-27   Nr.  

Elektrėnai 

 

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

Karalevičienė, Inga Kartenienė, verslo – Rasa Rakauskienė, pilietinės visuomenės – Stasys 

Virganavičius, Vytas Barzdaitis, Jurga Tatarūnė). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkė: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

 

1. Dėl Elektrėnų VVG VPS  mokėjimo prašymo grafiko keitimo ir tvirtinimo. 

2. Dėl Elektrėnų VVG VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimo ir 

suderinimo. 

3. Dėl Elektrėnų VVG vietos plėtros strategijos sutarties keitimo. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis, Elektrėnų VVG 

valdybos narių susirinkimas vyksta rašytine procedūra – elektroniniu paštu. Nariams elektroniniu 

paštu, prieš 5 d.d. išsiųsta visa posėdžio medžiaga.  

Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

 

3. SVARSTYTA. Elektrėnų VVG VPS  mokėjimo prašymo grafiko keitimo ir tvirtinimas. 

Elektrėnų VVG VPS mokėjimo prašymo grafiką pristatė pirmininkė Lina Bernatavičienė. Mokėjimo 

prašymų grafikas keičiamas, kadangi gauta papildomai lėšų: 2021 rugsėjį papildomai gauta 260 059,00 

eurų: 120 078,00 EURI lėšų, 139 981,00 parengiamosios, iš jų 27996,20 eurų skirta VPS lėšų 

administravimui ir 24015,60 eurų EURI lėšų administravimui, todėl reikia daryti VPS sutarties ir 

mokėjimo prašymų grafikų keitimus.  

Pagal VPS administravimo taisykles MP grafikas turi būti patvirtintas VVG valdybos. Mokėjimo 

prašymų grafikas pridedamas siunčiant dokumentus. Posėdžio pirmininkė pateikė balsavimui 

Elektrėnų VVG mokėjimo prašymų grafiką tvirtinimui. 

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

 

NUTARTA: Patvirtinti Elektrėnų VVG VPS  mokėjimo prašymo grafiko keitimą. 

 

 

2. SVARSTYTA. Elektrėnų VVG VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo 

keitimas ir suderinimas. 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis, kiekvienais metais turi būti 

patvirtintas  VVG administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas, kurį suderinti turime su VVG 

valdyba. Kadangi keičiasi VVG administravimo išlaidos, turime pakeisti ir administravimo Aprašą. 

Aprašas pridedamas siunčiant dokumentus. Pirmininkė pateikė VVG VPS administravimo išlaidų 

pagrindimo aprašo keitimą ir pateikė balsavimui.  

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



NUTARTA: Patvirtinti Elektrėnų VVG VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo keitimą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG vietos plėtros strategijos sutarties keitimo. 

Suateris keičiama, kadangi gauta papildomai lėšų: 2021 papildomai gauta 260 059,00 eurų: 120 078,00 

EURI lėšų, 139 981,00 parengiamosios, iš jų 27996,20 eurų skirta VPS lėšų administravimui ir 

24015,60 eurų EURI lėšų administravimui, todėl reikia daryti VPS sutarties keitimą.  

 

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

 

NUTARTA: Patvirtinti Elektrėnų VVG vietos plėtros strategijos sutarties keitimą. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Raminta Česnauskaitė 


