
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS SUSIRINKIMO  

 

PROTOKOLAS 

 

2023-01-17 Nr. 01 

Elektrėnai 

 

Susirinkime dalyvauja: 7 VVG narių iš 13 (valdţios sektoriaus atstovai: Ţivilė Dastikienė, Kristina 

Vitartė, verslo – Jurga Gaubaitė, Rita Marpilietinės visuomenės – Dalytė Vėţelienė, Jurga Tatarūnė, 

Deividas Vikrauskas). Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkė: Ţivilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Raminta Česnauskaitė 

 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1.Dėl Elektrėnų VVG VPS  ataskaitos tvirtinimo. 

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

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

4.Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2023-2027 m. VPS rengimo. 

5.Kiti klausimai. 

 

 

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

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos. 

Ataskaitą pristatė projekto vadovė Raminta Česnauskaitė. Remiantis VPS įgyvendinimo taisyklėmis 

VPS ataskaita turi būti patvirtinti VVG valdybos.  

 

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

 

NUTARTA: pritarti VPS ataskaitai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG VPS  mokėjimo prašymo grafiko keitimo ir tvirtinimo. 

Elektrėnų VVG VPS mokėjimo prašymo grafiką pristatė projekto vadovė Raminta Česnauskaitė. 

Mokėjimo prašymų grafikas keičiamas, kadangi keitėsi 2022 metų išlaidos bei perskirstytos 2023, 

2024 metams išlaidos. Posėdţio pirmininkė pateikė balsavimui Elektrėnų VVG mokėjimo prašymų 

grafiką tvirtinimui. 

 

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

 

NUTARTA: pritarti VPS mokėjimo prašymo grafiko keitimui. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų VVG VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo 

keitimo ir derinimo. 

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 (biuro technikos ir įrangos įsigijimo, 

kanceliarinės ir kt.) turime pakeisti ir administravimo Aprašą. Pirmininkė pateikė VVG VPS 

administravimo išlaidų pagrindimo aprašą ir pateikė balsavimui.  

 

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

 

NUTARTA: pritarti VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimui. 

 



4. SVARSTYTA. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2023-2027 m. VPS rengimo. 

Elektrėnų savivaldybės VVG baigia įgyvendinti 2015–2023 metų vietos plėtros strategiją ir pradėjo 

rengti kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m. (vykdomas projektas „Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės 2023–2027 m. VPS rengimas“, Nr. 42PP-KV-22-1-03915-PR001). 

Šiuo metu renkami statistiniai duomenys, kita strategijai parengti reikalinga informacija, dalyvaujama 

renginiuose, kuriuose pristatomos naujam finansavimo periodui rengiamos strategijų įgyvendinimo 

taisyklės ir reikalavimai. Sausio–vasario mėnesiais vyks VVG teritorijos gyventojų apklausa, 

susitikimai su gyventojais, kurių metu bus nustatytos pagrindinės VVG teritorijos problemos ir jų 

sprendimo būdai. Parengta strategija turės skatinti uţimtumą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 

vietovėse. Naują VPS reikia parengti iki 2023 m. geguţės 2 d. Reikia organizuoti susitikimą su VVG 

nariais ir su konsultantais, kurie atliks VVG teritorijos gyventojų poreikio tyrimą. Siūloma data – 

sausio 30 d. 

 

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

 

NUTARTA: VVG narių susirinkimą organizuoti sausio 30 d. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė     Ţivilė Dastikienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Raminta Česnauskaitė 

 


