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Posėdis įvyko 2022-09-06. Posėdžio pradžia 14.20 val., pabaiga 14.30 val. Posėdis vyko 

„Microsoft Teams“ platformoje. 

Posėdžio pirmininkė – Rasa Trubilienė. 

Posėdžio sekretorė – Jelena Jusis. 

Posėdyje dalyvavo Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (toliau – IRVVG) valdybos 

nariai: Rasa Trubilienė, Jovita Petkelienė, Jolanta Jurėnienė, Arvydas Gaidelis, Silvija Juozelskytė-

Vaičiulienė, Gediminas Šileikis, Ernest Stelmach, Tomas Baušis, Manfredas Žymantas, Marijona 

Lukaševičienė, Edita Brukštuvienė, Edita Rastenienė. Taip pat dalyvavo IRVVG darbuotojos: 

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė, Vietos plėtros strategijos 

viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis. 

Iš 15 IRVVG valdybos narių posėdyje dalyvauja 12 valdybos narių. Posėdyje kvorumas 

yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį. 

L. Smagurauskienė pristatė, kad gautas vardinis kvietimas dalyvauti Europos kaimo 

parlamento 2022 m. konferencijoje Kielce Lenkijoje rugsėjo 12–15 d. Organizatoriai – Europos 

LEADER asociacija (ELARD), vienijanti daugiau nei 2500 Europos VVG, Europos kaimo 

bendruomenių aljansas (ERCA), Europos kaimo plėtros partnerystė (PREPARE). Dideliame 4 

dienų renginyje bus organizuojama 31 skirtingų temų darbo grupė, 10 studijinių gerųjų 

pavyzdžių maršrutų, pranešimų sesijos ir kt. Renginio programoje bus apžvelgiama ne tik 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros patirtis praėjusiame laikotarpyje, demonstruojami 

geriausi pavyzdžiai, bus taip pat labai daug dėmesio skiriama naujojo laikotarpio tendencijoms. 

Lietuvai šiame renginyje skirtos 3 vietos. Kelionės iš Kauno ir nakvynės išlaidas kompensuoja 

organizatoriai. Komandiruotės datos: rugsėjo 11–16 d. Dienpinigiai nebus mokami. 

 Toliau L. Smagurauskienė pristatė, kad kartu su Vilniaus ir Tetritskaro VVG yra 

įgyvendinamas Leader tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Keliauti yra atrasti“. Projekte 

numatyta dalyvių kelionė į Tetritskaro VVG Sakartvele spalio 4–11 d. Į kelionę vyksta po 15 

kiekvienos VVG dalyvių, taip pat projekto administratoriai. Kelionės išlaidos finansuojamos 

tarptautinio bendradarbiavimo projekto lėšomis. 

 L. Smagurauskienė pristatė ir paskutinės trečios komandiruotės turinį. Gautas 

kvietimas ir registracijos patvirtinimas dalyvauti FAMENET konferencijoje „Tvari mėlynoji 

ekonomika“ Figuera da Foz Portugalijoje spalio 18–21 d. Renginį organizuoja Europos 

žuvininkystės ir dvisektorių VVG tinklas (anksčiau vadinęsis FARNET). Programoje numatytas 

projektų pristatymas, daug dėmesio bus skiriama naujajam laikotarpiui. Kelionės iš Vilniaus 

išlaidas finansuoja Lietuvos žuvininkystės regionų VVG tinklas, nakvynės Portugalijoje išlaidas 

– FAMENET. Komandiruotės datos – spalio 17–22 d. Dienpinigiai darbuotojui nebus mokami. 

L. Smagurauskienė priminė, kad užsienio komandiruočių turinio tinkamumas taip 

pat derinamas su Nacionaline mokėjimo agentūra.  



 

 

 M. Lukaševičienė paklausė, kas buvo pakviesti vykti į Sakartvelą. L. Smagurauskienė 

atsakė, kad grupė sudaroma iš projekto dalyvių, kurie jau du metus dalyvauja projekto veiklose, 

mokymuose, kuria turistinį maršrutą. 

 R. Trubilienė pakvietė valdybos narius balsuoti dėl L. Smagurauskienės komandiravimo 

į visas tris komandiruotes. 

 Balsavo: už – 12 balsų. 

 NUTARTA visais balsais: komandiruoti vietos plėtros strategijos administravimo 

vadovę Ligitą Smagurauskienę dalyvauti šiuose renginiuose užsienyje: 1) Europos kaimo 

parlamento 2022 m. konferencijoje Kielce Lenkijoje rugsėjo 12–15 d. (komandiruotės datos: 

rugsėjo 11–16 d.); 2) projekto „Keliauti yra atrasti“ veiklose Sakartvele spalio 4–11 d.; 3) 

FAMENET konferencijoje „Tvari mėlynoji ekonomika“ Figuera da Foz Portugalijoje spalio 18–21 

d. (komandiruotės datos: spalio 17–22 d.). 

  

  

Posėdžio pirmininkė              Rasa Trubilienė 

 

 

Posėdžio sekretorė               Jelena Jusis 


