
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2022-01-11 Nr. 01 

Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja: 9 VVG narių iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Živilė Dastikienė, Loreta 

Karalevičienė, Inga Kartenienė, verslo – Rasa Rakauskienė, Einoras Batėnas, pilietinės visuomenės –

Vytas Barzdaitis, Vytautas Urbonas, Stasys Virganavičius, Jurga Tatarūnė). 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. 

Susirinkimo pirmininkė: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl Elektrėnų VVG VPS ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dėl Elektrėnų VVG vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovės 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos. 

Remiantis VPS įgyvendinimo taisyklėmis VPS ataskaita turi būti patvirtinti VVG valdybos. VPS 

ataskaita pridedama siunčiant dokumentus.  

Balsavimas: už –  9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: pritarti VPS ataskaitai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG vietos plėtros strategijos keitimo. 

Dėl pasikeitusios faktinės situacijos keičiama VPS (tikslinamas 11 VPS dalies „VPS finansinis planas“ 

11.2 papunktis „VPS finansinis planas pagal priemones“), atsižvelgiant į tai koreguojama 9 dalis „VPS 

priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ (9.1.1.1. 2, 9.2.3.1.1., 9.2.3.2.1.), 12 dalis „VPS įgyvendinimo 

rodikliai“.  

Pareiškėjų prašymu, dėl pandemijos sutrikus prekių tiekimui ir pailgėjus įvairių dokumentų išdavimo 

terminams, išregistruotos 2 paraiškos: priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-

19.2-SAVA-5“ (3 projektai įgyvendinti, planuotas rodiklis – sukurti 4 etatus – pasiektas, įgyvendinus 3 

projektus sukurta 4,1 etato (naujai), paramos suma 51 050,00 eurų ir priemonės „Verslo kaimo 

vietovėse kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4, – 100 000 eurų. 

Todėl tikslinga lėšas perkelti: 

Iš priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities 

„Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). 96 062,00 eurų (EURI lėšas) į 

veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). 

Iš priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ 51 050,00 į priemonės 

„Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). 

Inicijuoti keitimai neturės neigiamos įtakos VPS priemonių, iš kurių siūloma perkelti lėšas, tikslams 

pasiekti. 

Balsavimas: už –  9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: pritarti VPS keitimui. 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Raminta Česnauskaitė 


