
 
 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų  
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,  
administravimo taisyklių 
2 priedas 

 
(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma) 

 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių 

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą 
Šią formos dalį pildo Agentūra 1. 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos 
pateikimo būdas 

 
 

 

 
- el. būdu per ŽŪMIS 
 

Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą 
pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo  

 

 
- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo 
arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS 
vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) 

 
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos 
gavimo ir registracijos Agentūroje data 
 

    -   -   

 
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos 
registracijos Agentūroje numeris 
 

 
 

 
Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą 
gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys 
 

 

 
KAIMO VIETOVI Ų VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
2016  m. 

 
I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJ Ą 

1.1. VPS vykdytojos pavadinimas  Alytaus rajono vietos veiklos grupė 

1.2. 
VPS vykdytojos registracijos 
kodas 

302311273 

1.3. 
VPS vykdytojos kontaktinė 
informacija 
 

savivaldybės pavadinimas Alytaus rajono 
gyvenamosios vietovės pavadinimas Alytus 
gatvės pavadinimas  Naujoji  
namo Nr. 48 
buto Nr. - 
pašto indeksas 62014 

el. pašto adresas  
v. 
vrubliauskiene@alyta
usrvvg.lt 

kontaktiniai telefono Nr.  860998317 

VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, 
telefono Nr., el. pašto adresas)  

 Vida Vrubliauskienė, 
860998317; 
v. 
vrubliauskiene@alyta
usrvvg.lt 

                                                      
1 Pildydami Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo 

instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. 
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pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, 
atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę 
įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir 
pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) 
 

Vietos plėtros 
strategijos (VPS) 
administravimo 
vadovė, Vida 
Vrubliauskienė,  
860998317, 
v. 
vrubliauskiene@alyta
usrvvg.lt 

pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas 
asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS 
metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, 
vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto 
adresas) 
 

Vietos plėtros 
strategijos (VPS) 
administratorė, 
Brigita Montvilaitė, 
860998316, 
b.montvilaite@alytau
srvvg.lt 

 
2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAM Ą VPS 

2.1. VPS registracijos Nr. Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 

2.2. VPS pavadinimas 
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ 

2.3. Įgyvendinamos VPS rūšis 
x 

 

kaimo vietovių VPS 
 

 

dvisektorė VPS 

2.4. 
Teritorija, kurioje 
įgyvendinama VPS (VVG 
teritorija) 

Alytaus rajono savivaldybės Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, 
Krokialaukio, Raitininkų, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Simno 
seniūnijų, išskyrus Alytaus miestą ir Birštono savivaldybės Birštono 
seniūnijos, išskyrus Birštono miestą, teritorija. 

2.5. VPS patvirtinimo data 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 10 d. 
potvarkis Nr. 4D-101 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę  „LEADER“ ir Lietuvos 
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimas“, sąrašų patvirtinimo“ 

2.6. 
VPS įgyvendinimo 
laikotarpis 

Nuo 2016 m.  gegužės mėn. .iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 

 
II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 

3. 
BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKT Ų ĮGYVENDINIMO PAŽANG Ą 
ATASKAITINIAIS METAIS  

Eil. 
Nr. 

Reikšmė 

<2016> ataskaitiniais metais 
Iš viso nuo VPS įgyvendinimo 

pradžios  

bendras 
skaičius 
(vnt.) 

bendra 
suma 

(įskaitant 
EŽŪFKP 

ir 
Lietuvos 

Respublik
os 

valstybės 
biudžeto 

lėšas) 
(Eur) 

proc. nuo 
vietos 

projektams 
skirtos 

paramos 
sumos 
(proc.) 

bendras 
skaičius 
(vnt.) 

bendra 
suma 

(įskaitant 
EŽŪFKP 

ir 
Lietuvos 
Respubli

kos 
valstybės 
biudžeto 

lėšas) 
(Eur) 

proc. nuo 
vietos 

projektams 
skirtos 

paramos 
sumos 
(proc.) 

I II III IV V VI VII VIII 

3.1. 
Paskelbti kvietimai teikti 
vietos projektus  0 0 0 0 0 0 

3.2. Gauti vietos projektai 0 0 0 0 0 0 
3.3. Įvertinti vietos projektai 0 0 0 0 0 0 

3.4. 
Patvirtinti vietos 
projektai 

0 0 0 0 0 0 

3.5. 
Pasirašytos vietos 
projektų vykdymo 

0 0 0 0 0 0 
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sutartys 

3.6. 
Įgyvendinami vietos 
projektai  

0 0 0 0 0 0 

3.7. 
Įgyvendinti vietos 
projektai 

0 0 0 0 0 0 

 

4. 
DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKT Ų ĮGYVENDINIMO PAŽANG Ą 
ATASKAITINIAIS METAIS 

 <2016> ataskaitiniai metai 

Eil. 
Nr. 

Reikšmė  
Nereikalingas eilutes 

panaikinkite arba 
pagal poreikį 
įterpkite naujas 

EŽŪFKP 
prioritetai ir 

tikslin ės sritys, 
prie kuri ų 

prisidedama 
(kodai) 

Skaičius 
(vnt.) 

Suma 
(įskaitan

t ES 
fondo ir 
Lietuvos 
Respubli

kos 
valstybės 
biudžeto 

lėšas) 
(Eur) 

Proc. nuo 
vietos 

projektams 
skirtos 

paramos 
sumos 
(proc.) 

Datos  
Nuo kada 
iki kada 

buvo 
vykdoma 

Sąsaja su 
VPS 

įgyvendini
mo 

veiksmų 
planu 

Pateikiam
as VPS 
veiksmų 

plano eil. 
Nr. Jeigu 

VPS 
veiksmų 
planas 
nėra 

sunumeruo
tas, 

įrašomas 
konkretus 

VPS 
veiksmų 
plano 

veiksmas. 
I II III IV V VI VII VIII 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:  

4.1.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.1
.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.2
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 

- 0 0 0 - - 
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bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-9) 

4.1.1.2
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.2
.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

4.1.1.3 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

4.1.2. 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

4.1.2.1
. 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

4.1.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

4.1.2.1
.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

4.1.2.2 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 

- 0 0 0 - - 
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laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

4.1.3. 

III VPS prioritetas: 
Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

- 0 0 0 - - 

4.1.3.1 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

4.1.3.2 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - - 

4.1.3.3 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.2.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.2.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.2.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.2.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 

- 0 0 0 - - 
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paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-9) 

4.2.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos 
sritis:“Bendruomenin
ių paslaugų kūrimas 
ir plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 

- 0 0 0 - - 
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sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

 

III VPS prioritetas: 
Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.3.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.3.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.3.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.3.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 

- 0 0 0 - - 
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plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-9) 

4.3.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 

- 0 0 0 - - 
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(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

 

III VPS prioritetas: 
Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.4.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.4.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.4.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.4.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 

- 0 0 0 - - 
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LEADER-19.2-
SAVA-9) 

4.4.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-

- 0 0 0 - - 
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19.2-SAVA-6) 

 

III VPS prioritetas: 
Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

      

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.5.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.5.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.5.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.5.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-

- 0 0 0 - - 
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SAVA-9) 

4.5.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

- 0 0 0 - - 
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III VPS prioritetas: 
Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 -  

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.6. Įgyvendinami vietos projektai:  

4.6.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.6.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.6.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.6.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.6.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-9) 

- 0 0 0 - - 
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4.6.2.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

 0 0 0   

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

- 0 0 0 - - 

 III VPS prioritetas: - 0 0 0 - - 
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Vietov ės 
privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - -- 

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.7.1. 

I VPS prioritetas: 
Kaimo 
ekonominio 
gyvybingumo 
didinimas ir darbo 
vietų kūrimas : 

- 0 0 0 - - 

4.7.1.1
. 

VPS priemonė: 
„Ūkio ir verslo 
plėtra“  
(kodas LEADER-
19.2-6  ) 

- 0 0 0 - - 

4.7.1.1
.1. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“  
(kodas LEADER-
19.2-6.2) 

- 0 0 0 - - 

4.7.2. 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“ 
(kodas LEADER---
19.2-6.4) 

- 0 0 0 - - 

4.7.2.1
. 

VPS priemonė: 
„ Inovatyvaus 
socialinio verslo ir 
bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-9) 

- 0 0 0 - - 

4.7.2.1 VPS priemonės - 0 0 0 - - 
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.1. veiklos sritis: 
„Inovatyvaus 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.1) 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Bendruomeninių 
paslaugų kūrimas ir 
plėtra“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-9.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Investicijos žemės 
ūkio produktų 
pridėtinei vertei 
didinti“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-5) 

- 0 0 0 - - 

 

II VPS prioritetas: 
Viešosios 
infrastrukt ūros 
kūrimas ir 
gerinimas : 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ 
(kodas LEADER-
19.2-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į visų 
rūšių mažos 
apimties 
infrastruktūrą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.2) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonės 
veiklos sritis: 
„Parama 
investicijoms į 
kaimo kultūros ir 
gamtos paveldą“ 

(kodas 
LEADER-19.2-7.6) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Jauniems 
žmonėms skirtos 
infrastruktūros 
kūrimas ir 
gerinimas, 
pritaikant ją 
laisvalaikiui, 
sveikatingumui“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-6) 

- 0 0 0 - - 

 III VPS prioritetas: 
Vietov ės - 0 0 0 - - 
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privalum ų 
panaudojimas jos 
plėtrai   

 

VPS priemonė: 
„Mokymai susiję su 
VPS prioritetų ir 
priemonių 
įgyvendinimu“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-3) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Vietos turizmo 
skatinimas, dzūkų 
etninės kultūros 
puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-
19.2-SAVA-7) 

- 0 0 0 - - 

 

VPS priemonė: 
„Bendradarbiavimo
, tinklaveikos 
skatinimas, 
plėtojant vietos 
iniciatyvas, diegiant 
inovacijas“ (kodas 
LEADER-19.2-
SAVA-8 

- 0 0 0 - - 

4.8. 
Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 
Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų 
ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.  

4.8.1. 

Vietos 
projekto 

vykdytojo 
pavadinimas 

Vietos 
projekto 

pavadinimas 

Skirta 
paramo
s suma 
(Eur) 

ES kaimo 
plėtros 

prioriteto 
tikslin ė 

sritis, prie 
kurios 

prisidėta 
(kodas) 

Trumpas vietos projekto turinio 
apibūdinimas 

 

I II III IV V VI 
4.8.1.1
. - - 0 - - 

4.9. 
Problemos, su kuriomis susidūrėte <2016> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų 
įgyvendinimo pažangos  

4.9.1. 
Dėl nepakankamos teisinės bazės nebuvo kvietimų teikti vietos projektų  paraiškas, 
todėl ataskaitoje negalime pateikti 2016 m. informacijos apie  vietos projektų 
įgyvendinimo pažangą. 

 

5. 
VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJ Ę SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, 
PASIEKTI <2016> ATASKAITINIAIS METAIS 

5.1. 
VPS pasiekimų produkto rodikliai  
Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.  

  
VPS įgyvendinimo 

rodikli ų 
pavadinimai 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso 
pasiekta 
<2016> 

ataskaitin
iais 

metais 

Pasiekimai nuo VPS 
patvirtinimo dienos 1 

1
0 

3 3 
5-
6 

4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslin ės sritys iš viso 
pasiekta 
nuo VPS 
patvirtini
mo dienos 

proc. nuo 
VPS 

planuoto 
rodiklio ir 
faktinio 

pasiekimo 

1
A 

1
C 

2
B 

3
A 

4
A 

5
C 

6
A 

6
B 

6
C 

5.1.1. Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.): 0 0 
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5.1.1.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
kuriuos pateikė 
NVO, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.2
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
kuriuos pateikė 
vietos valdžios 
institucija 
(savivaldybė) arba 
valstybės 
institucija/organizaci
ja, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.3
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
kuriuos pateikė 
MV Į, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.4
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
kuriuos pateikė 
fiziniai asmenys, 
skaičius (iš jų 
ūkininkai) (vnt.): 
Nurodykite vietos 
projektų, kuriuos 
pateikė fiziniai 
asmenys, skaičių. 
Skliausteliuose 
pažymėkite, kiek iš 
jų pateikė ūkininkai. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.4
.1. 

iš jų iki 40 m. (iš jų 
ūkininkai) 
Nurodykite vietos 
projektų, kuriuos 
pateikė fiziniai 
asmenys iki 40 m., 
skaičių. 
Skliausteliuose 
pažymėkite, kiek iš 
jų pateikė jaunieji 
ūkininkai. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iš 
viso

: 
0 
 

mot
erų: 
0 
 iš 

vis
o: 
0 
 

mot
erų: 
0 
 iš 

vis
o: 
0 
 

mote
rų: 
0 

vyr
ų: 
0 

vyr
ų: 
0 

Vyr
ų0 

5.1.1.4
.2. 

iš jų vyresni kaip 40 
m. (iš jų ūkininkai) 
Nurodykite vietos 
projektų, kuriuos 
pateikė fiziniai 
asmenys kuriems 
daugiau kaip 40 m., 
skaičių. 
Skliausteliuose 
pažymėkite, kiek iš 
jų pateikė ūkininkai, 
vyresni negu 40 m. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iš 
viso

: 
0 

mot
erų:  
0 

iš 
vis
o: 
0 
 

mot
erų: 
0 

iš 
vis
o: 
0 
 

mote
rų: 
0  

vyr
ų: 
0 

vyr
ų: 
0 

vyrų
: 
0 

5.1.1.5
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
kuriuos pateikė 
5.1.1.1–5.1.1.4 
papunkčiuose 
neišvardyti asmenys, 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2  

5.1.2.1 Baigtų įgyvendinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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. vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

5.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2 

5.1.3.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4 

5.1.4.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.5. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2 

5.1.5.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.5.2 

VVG teritorijos 
gyventojų, 
gaunančių naudą dėl 
pagerintos 
infrastruktūros, 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.6. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6 

5.1.6.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.6.2
. 

VVG teritorijos 
gyventojų, 
gaunančių naudą dėl 
pagerintos 
infrastruktūros, 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3 

5.1.7.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.8. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4 

5.1.8.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.9. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9 

5.1.9.1
. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.10.  Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.10.
1. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.11. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.11.
1. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.12. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.12.
1. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
susijusių su 
inovacijų ir 
bendradarbiavimo 
skatinimo 
mokymais, skaičius 
(vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.12.
2. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
susijusių su VVG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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teritorijos gyventojų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymais, skaičius 
(vnt.) 

5.1.12.
3. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
susijusių su 
verslumo (žemės 
ūkio srityje, ne 
žemės ūkio srityje, 
socialinio verslo 
srityje) skatinimo 
mokymais, skaičius 
(vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.12.
4. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų, 
susijusių su kitais 
nei 5.1.12.1–
12.1.12.3 
papunkčiuose 
minimais mokymais, 
skaičius 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.12.
5. 

Faktinis įvykusių 
mokymų dalyvių 
skaičius (vnt., ne 
unikalių) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.12.
6. 

Mokymų pagal vietos projektus turinys:  
 

5.1.12.
6.1. 

 2016 m. rugsėjo 7 d.  buvo  vykdomi „Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų ir 
mokymo medžiagos dauginimo paslaugos“  viešieji pirkimai, tačiau dėl teisnės bazės netobulumo 
(VPS administravimo taisyklių) nebuvo įmanoma viešąj į pirkim ą įgyvendinti ir 2016 m. rugsėjo 26 d. 
jis buvo  nutrauktas, nes nebuvo tiekėjų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, todėl negalime 
pateikti informacijos apie  mokymų turin į ir jo rezultatus. 

5.1.13. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.13.
1. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.14. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.14.
1. 

Baigtų įgyvendinti 
vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2.  VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.2.1. 

Sukurtų naujų darbo 
vietų (naujų etatų) 
skaičius pagal 
baigtus įgyvendinti 
vietos projektus 
(vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2.2. 

Išlaikytų darbo vietų 
(etatų) skaičius 
pagal baigtus 
įgyvendinti vietos 
projektus (vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VE IKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

 

6. 
INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJ Ų AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS 
ĮGYVENDINIMO VIEŠINIM Ą IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III IV 

6.1. 
VVG teritorijos gyventoj ų aktyvinimo veiksmai, 

atlikti 2016 ataskaitiniais metais 
Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo veiksmų 
Datos 

Nuo kada iki kada buvo 
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planu vykdoma (nuo „metai-
mėnuo-diena“ iki 

„metai-mėnuo-diena“) 

6.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo 
skatinimu: 

 
- informacijos VVG teritorijos 

gyventojams, informacinių kampanijų susijusių su 
VPS vertinimo eiga, VPS įgyvendinimo planu bei 
kvietimais teikti vietos projektų paraiškas rengimas, 
organizavimas ir  teikimas: 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Luksnėnų (16 dalyvių) ir Užubalių k. (11 dalyvių). 
Viešinimas: 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=648 ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Birštono mstl. (12 dalyvių). Viešinimas: 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=653 ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Ąžuolinių k. (10 dalyvių). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai/ ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Butrimonių (10 dalyvių) ir Pivašiūnų mstl. (11 
dalyvių).Viešinimas:  
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai/ ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Nemunaičio (10 dalyvių) ir Talokių k. (10 dalyvių). 
Viešinimas:  
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai-2 /; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Užupių (10 dalyvių) ir Alytaus k. (10 dalyvių). 
Viešinimas:  
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai-3/ ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Krokialaukio mstl. (16 dalyvių). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai-3 /; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Daugų (12 dalyvių) ir Birštono mstl. (10 dalyvių). 
Viešinimas:  
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai-3/ ; 

VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
Punios mstl. (10 dalyvių). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-vietos-
pletros-strategijos-viesinimo-ir-aktyvinimo-
renginiai-3/ ; 
 

- mokymų VVG teritorijos gyventojams 
organizavimas; 

 

 VPS 10.2.2. punktas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016-09-15  
 
 
 
 
2016-09-21 
 
 
 
2016-10-11 
 
 
 
 
2016-10-13 
 
 
 
 
 
2016-10-25 
 
 
 
 
 
2016-10-26 
 
 
 
 
 
2016-10-27 
 
 
 
 
2016-11-03 
 
 
 
 
 
2016-11-16 
 
 
 
 
- 
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- įvairių motyvacinių renginių, išvykų 

VVG teritorijos gyventojams potencialiems vietos 
projektų pareiškėjams ir vykdytojams 
organizavimas: 

 Išvažiuojamasis VPS viešinimo ir 
aktyvinimo renginys (Alytus - Lazdijų r.sav. – 
Druskininkų sav. – Varėnos r. sav. – Trakų r. sav. – 
Alytus), (51 dalyvis). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/isvaziuojamasis-viesinimo-ir-
aktyvinimo-renginys/ ; 

 Išvažiuojamasis VPS viešinimo ir 
aktyvinimo renginys (Alytus – Prienų r. sav. – 
Birštono sav. – Kauno r. sav. – Kaišiadorių r. sav. – 
Alytus), (50 dalyvių). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/isvaziuojamasis-viesinimo-ir-
aktyvinimo-renginys-3 /; 

 
- jaunimo ir savanorių įtraukimo į VVG 

veiklas veiksmai: 
Įsitraukimo veiksmai į  Jaunimo garantijų 

iniciatyvų  projektą „Atrask save“   VVG  pateikia 
„Savanorius ketinančios priimti organizacijos 
akreditavimosi paraišką“; 

VVG  gauna „Paraiškos  akreditavimui  
gauti sprendimo lapą“, kuriame  VVG suteikiama 
akreditacija dalyvauti  projekte „Atrask save“ ir 
VVG tampa savanorius priimanti organizacija; 

Jaunimo garantijų iniciatyvų  projekto 
„Atrask save“    Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 
savanorystės veiklos trišalė sutartis; 

http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&top
menuid=3&menuid=&submenuid=&contentid=622  

 Dalyvavimas dzūkijo savanorystės 
festivalyje, kurtį organizuoja VVG narys VšĮ 
„Tėviškės namai“ http://alytausrvvg.lt/dzukijos-
savanorystes-festivalis/ ; 

- aktyvūs veiksmai, susiję su vietos 
verslininkų, amatininkų,  telkimu dalyvavimui 
mugėse, parodose,  viešinant VVG teritorijos 
išskirtinės kokybės vietinės gamybos produktus, 
paslaugas bei kiti VVG teritorijos patrauklumo 
didinimo veiksmai: 

- 21-oji tarptautinė žemės ūkio ir maisto 
pramonės parododa „AgroBalt 2016“. Viešinimas: 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=598 ; 

-  LITEXPO parodų ir kongresų centre I-
oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė -
 mugė, skirta Vietos bendruomenių metams 
paminėti.Viešinimas: 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=627 ; 

- bendruomenių kontaktų mugė „Kartu 
mes – Lietuva!“ Marjampolėje. Viešinimas: 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=651 ; 
 

- ataskaitų  dėl veiksmų, susijusių su VPS 
VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu 
rengimas ir  teikimas. 

 
 
 
 
2016-10-21   
 
 
 
 
 
2016-11-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-06-29 
 
 
 
2016-06-21 
 
 
 
2016-07-27 iki  
2016-08-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-04-02 
 
 
 
2016-09-03 
 
 
 
 
2016-09-30 
 
 
 
 
 
iki  
2016-12-31 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.  Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, Sąsaja su VPS Datos 
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įgyvendintos <2016> ataskaitiniais metais įgyvendinimo veiksmų 
planu 

Nuo kada iki kada buvo 
vykdoma (nuo „metai-

mėnuo-diena“ iki 
„metai-mėnuo-diena“) 

6.2.1. 

- viešųjų ryšių akcijos ir VPS pridėtinės 
vertės ir  įgyvendinimo pažangos pristatymai 
visuomenei: 

- VPS viešinimo ir aktyvinimo renginys 
„Vietos bendruomenių ir bibliotekų metams 
besibaigiant arba naujos galimybės visiems“ (133 
dalyviai). Viešinimas: 
http://alytausrvvg.lt/kvietimas-i-rengini/ . 
 

VPS 10.2.2. punktas 2016-11-23 

6.3. 

Mokymai, įvykę 2016  ataskaitiniais metais  
Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, 

kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti 
lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių 

institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių 
vardus ir pavardes 

Sąsaja su VPS 
įgyvendinimo veiksmų 

planu 

Kita informacija  
Įrašykite mokymų 
dalyvių skaičių, jų 
pareigas, vardus ir 
pavardes, taip pat 

mokymų datas (nuo kada 
iki kada buvo vykdoma: 
tikslios datos ir valandų 

skaičius) 
6.3.1. VVG darbuotoj ų mokymai 

6.3.1.1
. 

Dėl VPS administravimo taisyklių  nuostatų nebuvo  
teisiškai įmanoma nupirkti mokymus VVG 
darbuotojams,  Šiuo klausimu  būtinas VPS 
administravimo taisyklių patobulinimas. 

 2016 m.  

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

6.3.2.1
. 

2016 m. rugsėjo 7 d.  buvo  vykdomi „Potencialių 
vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų ir 
mokymo medžiagos dauginimo paslaugos“  viešieji 
pirkimai, tačiau dėl VPS administravimo taisyklių  
nuostatų nebuvo įmanoma viešąjį pirkimą 
įgyvendinti, todėl 2016 m. rugsėjo 26 d. jis buvo  
nutrauktas. Dėl VPS administravimo  taisyklėse  
nustatytų tiekėjų apribojimų    neatsirado tiekėjų, 
atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, todėl  
nepateikiame informacijos apie  mokymų turinį ir jo 
rezultatus. 

VPS 10.2.2. punktas 
2016 09 07 -2016 09 26 
(vykdytas viešasis 
prikimas) 

 
IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKY ČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS 

METAIS 
 

7. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 
7.1. Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu 

Eil. 
Nr.  

Susirinkim
o data 
(metai-
mėnuo-
diena) 

Svarstyti klausimai 
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, 

susiję su VPS administravimu ir 
įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio 

narių susirinkimo metu.  

Bendras VPS 
vykdytojos 

narių skaičius 
susirinkimo 

dieną 

Faktinis 
VPS 

vykdytojos 
visuotinio 

narių 
surinkime 

dalyvavusiųj
ų narių 
skaičius 

Santykis tarp 
faktinio 
dalyvių 

skaičiaus ir 
bendro narių 

skaičiaus 
(proc.) 

I II III IV V VI 

1. 2016 04 28 

Alytaus rajono vieuotinio narių  visuotinio 
rinkiminio susirinkimo  protokolo  Nr.12 
darbotvarkės 8.1. klausimas:  
„Dėl pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono 
savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota  vietos plėtros 
strategijos  2015 - 2020  metams“  

60 40 66,66 
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tikslinimams. 
 (Šaltinis: 
http://www.alytausrvvg.lt/uploads/docs/vis
_sus_protokolai/Protokolas_visuotinis_Nr
_12.pdf  ) 

<...> Vidurkis: 60 40 66,66 
7.2. Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 
Nr. 

Reikšmė 
Pilietinės 

visuomenės 
sektorius 

Verslo 
sektorius 

Vietos 
valdžios 
sektorius 

I II III IV V 

7.2.
1. 

VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų 
prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 
(Šaltinis 2015 10 15 Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių 
visuotinio susirinkimo Nr. 11 protokolo darbotvarkės 1 klausimas 
„Dėl VVG valdybos nario atsistatydinimo“: 
http://www.alytausrvvg.lt/uploads/docs/vis_sus_protokolai/20
15_10_15_Nr._11_Visuotinio_nari___susirinkimo_protokolas.
pdf  

37 21 2 

7.2.
2. 

Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 
(Šaltinis: 2016 04 28 Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių 
visuotinio susirinkimo Nr. 12 protokolo 5 darbotvarkės klausimas 
„Dėl naujų narių priėmimo į  Alytaus rajono VVG narius“ 
<http://www.alytausrvvg.lt/uploads/docs/vis_sus_protokolai/P
rotokolas_visuotinis_Nr_12.pdf > 

1 3 - 

7.2.
3. 

Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 
(Šaltinis: 2016 04 28 Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių 
visuotinio susirinkimo Nr. 12 protokolo 6 darbotvarkės klausimas 
„Dėl Justino Gradecko,Sauliaus Ludavičiaus  prašymų 
svarstymo“: 
<http://www.alytausrvvg.lt/uploads/docs/vis_sus_protokolai/P
rotokolas_visuotinis_Nr_12.pdf > 

- 2 - 

7.2.
4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 38 22 2 

7.2.
5. 

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  62 

7.3. 
Paaiškinima
i   Paskutinis VVG narių visuotinis susirinkimas vyko 2016 m. balandžio 28 d. 

 

8. 
INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGAN Ą, ATSAKINGĄ UŽ VPS 
ĮGYVENDINIM Ą  

8.1. 
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, 
posėdžius ataskaitiniais metais 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio 
data 

(metai-
mėnuo-
diena) 

Svarstyti klausimai 
Nurodykite, kokie buvo svarstyti 

klausimai, susiję su VPS 
administravimu ir įgyvendinimu, 
posėdyje. Jeigu posėdyje buvo 

tvirtinami vietos projektai, nurodykite 
vietos projektų paraiškos teikėjų 
pavadinimus (arba jų vardus ir 

pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), 
svarstytų vietos projektų pavadinimus ir 

VPS vykdytojos valdymo organo 
sprendimą kiekvieno vietos projekto 

atžvilgiu 
(patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas 
vertinti iš naujo/atidėtas sprendimo 

priėmimas ir pan.)  

Bendras VVG valdymo organo narių, 
dalyvavusių posėdyje, skaičius 

Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG 
valdymo organo narių. 

 

iš jų pilietin ės 
visuomenės 
sektoriaus 
atstovai  

iš jų verslo 
sektoriaus 
atstovai  

iš jų vietos 
valdžios 

sektoriaus 
atstovai  
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I II III IV V VI 

 2016 04 28 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės  
valdybos protokolas Nr. 16 
Darbotvarkė: 
8.2. Dėl VVG administracijos 
darbuotojų etatų ir  pareigybių 
nustatymo. 
8.3. Dėl VVG administracijos  
darbuotojų atlyginimo nustatymo. 
8.4. Dėl VVG administracijos  
darbuotojų  priėmimo.  

7 

3 2 2 

 2016 08 10 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  
valdybos rašytinio sprendimo 
priėmimas Nr. 17  
Darbotvarkė 
1. Dėl Igno Čekanausko prašymo 
svarstymo priimti dirbti Alytaus RVVG 
Vietos plėtros strategijos (VPS) viešųjų 
ryšių specialistu. 

10 

6 2 2 

 2016 09 07 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės  
valdybos rašytinio sprendimo 
priėmimas Nr. 18  
Darbotvarkė: 
1. Dėl Brigitos Montvilaitės 
komandiruotės į Vokietiją 

7 

3 2 2 

<...> 2016 09 28 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  
valdybos protokolas Nr. 19  
Darbotvarkė: 
2.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 
grupė valdybai pateikto  prašymo 
įsidarbinti svarstymo. 
3.Dėl  iš Nacionalinės mokėjimo 
agentūros  prie ŽUM gauto rašto dėl  
„Alytaus rajono ir Birštono 
savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota  vietos plėtros 
strategija  2015 - 2020  metams“  
keitimų. 
5. Einamieji klausimai.     
5.1.Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės  VPS administratorės  Brigitos 
Montvilaitės komandiruotės į Vokietiją 
ataskaitos  pristatymo. 
5.2.Informacija apie vykdomus  
visuomenės informavimo ir viešinimo 
renginius  apie „Alytaus rajono ir 
Birštono savivaldybių kaimiškosios 
teritorijos  bendruomenių inicijuota  
vietos plėtros strategiją  2015 - 2020  
metams“. 

9 

4 2 3 

<...> Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių 
posėdžiuose, skaičiaus vidurkis: 

8,25 

8.2. 
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių 
pokyčius 

Eil. 
Nr. 

Reikšmė 
Pilietinės 

visuomenės 
sektorius 

Verslo 
sektorius 

Vietos 
valdžios 
sektorius 

I II III IV V 

8.2. VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių 5 4 3 
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1. ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 
metus) pabaigoje (vnt.) 

 
<2> iš jų iki 40 

m. 
 

<2> iš jų iki 
40 m. 

<1> iš jų iki 
40 m. 

8.2.
2. 

Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais 
(vnt.) 

1 1 - 
 

<1> iš jų iki 40 
m. 

 

<1> iš jų iki 
40 m. 

<-.> iš jų iki 
40 m. 

8.2.
3. 

Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais 
metais (vnt.) 

1 
 

1 - 

 
<0> iš jų iki 40 

m. 
 

<1> iš jų iki 
40 m. 

<1> iš jų iki 
40 m. 

8.2.
4. 

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 
5 4 3 

<3> iš jų iki 
40 m. 

<2> iš jų iki 
40 m. 

<1> iš jų iki 
40 m. 

8.2.
5. 

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 
 

12 
<6> iš jų iki 40 m. 

8.3. Paaiškinimai  
 
9. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJ Ų POKYČIUS 

Eil. 
Nr. Reikšmė 

VPS 
vadovas 

VPS 
finansinin

kai ir 
(arba) 

buhalteria
i 

VPS 
administrat

oriai 

VPS 
viešųjų 
ryšių 

specialistai 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

9.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai 
arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių 
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš 
ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  

1 1 2 0 4 

9.2. 

VPS vykdytojos darbuotojų skaičius 
praėjusių ataskaitinių metų (vienerių 
metų prieš ataskaitinius metus) 
pabaigoje (vnt.) 

1 1 2 0 4 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai 
arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais 
metais (vnt.) 

1 1 2 1 5 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius 
ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 1,5 1 4,5 

 
V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIP Ų BEI HORIZONTALI ŲJŲ PRINCIPŲ IR 

PRIORITET Ų ĮGYVENDINIM Ą 
 
10. LEADER METODO PRINCIP Ų ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

Nuo kada iki kada 
buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 8 

dalies teiginius, kuriuos 
įgyvendinote ataskaitiniais 

metais 
I II III IV 

10.1. Teritorinis principas 

10.1.
1. 

8.1.2.  
- užtikrinti VVG teritorijos išskirtinumo ir 
specifinių pranašumų panaudojimą: 
 

 
 
 
 

„bus skatinamas 
bendradarbiavimas, 
tinklaveika, plėtojamos vietos 
iniciatyvos, diegiamos 
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 VVG kaip partnerė dalyvavo   VU Verslo 
mokyklos projekte „Inovacijų valdymo ir 
kūrybiškumo mokymai kūrybos ir kultūros 
darbuotojams“ . kuris turėjo naudą VVG teritorijos 
Alytaus rajono savivaldybes kultūros darbuotojams. 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=621  
 
„Inovatyvūs nauji veiklos sprendimai Alytaus 
rajone“ 
http://alytausrvvg.lt/inovatyvus-nauji-veiklos-
sprendimai-alytaus-rajone/   
 
Buriavimo idėja Dauguose 
http://alytausrvvg.lt/buriavimo-ideja-dauguose/  
 
Dauguose įvyko pirmasis BAT 1 Lietuvos 
vėjaračių čempionatas 
http://alytausrvvg.lt/dauguose-ivyko-pirmasis-bat-
1-lietuvos-vejaraciu-cempionatas/  
 
 VVG administracijos dalyvavimas Aleksandro 
Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų 
studijų programų „Kaimo plėtros administravimas“ 
tarptautinis vertinime. ASU III r., Akademija, 
Kauno r. 
http://alytausrvvg.lt/dalyvavimas-studiju-programu-
kaimo-pletros-administravimas-vertinime/    
 

 
 
2016 m. rugsėjo - 
spalio mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 12 01 
 
2016 12 22 
 
 
 
 
2016 12 22 
 

inovacijas. Kaimo plėtros 
veikėjų bendradarbiavimas, 
tinklų kūrimas svarbus vietos 
ekonomikos užtikrinimui visoje 
VVG teritorijoje. Skatinant 
kolektyvinį projektų 
įgyvendinimą, horizontalų ir 
vertikalų kaimo plėtros dalyvių 
bendradarbiavimą, jungtines 
iniciatyvas, bus siekiama 
užtikrinti nuoseklų ekonomikos 
bei kaimo vietovių vystymąsi ir 
įgyvendinamų veiklų naudą 
platesniam kaimo plėtros 
dalyvių ratui visoje VVG 
teritorijoje. Vienas iš svarbių 
bendradarbiavimo ir 
tinklaveikos VVG teritorijoje 
siekių - glaudžiau susieti 
mokslinius tyrimus ir 
praktinius kaimo plėtros 
sprendimus“; 
 

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.
1. 

Pristatyta VPS vykdant VVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo veiklas 
Buvo vykdomi 14 VPS viešinimo ir aktyvinimo 
renginiai seniūnijose, bendruomenese (158 
dalyviai). 
 Daugiau informacijos www.alytausrvvg.lt   
 
 
Pademonstruotas  gerasis verslo ir bendruomenių 
bendradarbiavimo pavyzdys: 
Alytaus r., Radžiūnų k., UAB „Tarzanijoje“, vyko 
draugiškas susitikimas, kurio metu Alytaus 
apskrities vietos veiklos grupės (Alytaus rajono 
VVG, Dzūkijos VVG, Varėnos krašto VVG ir 
Druskininkų VVG) apžiūrėjo Nemunaičio 
bendruomenės projektą „Nemunaičio 
bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo 
gerinimas“ Nr. LEADER-15-ALYTUS-07-073, 
kurio metu buvo įsigytas pontoninis – pramoginis 
plaustas. kai prie projekto finansiniu indėliu 
prisidėjo verslo atstovai. 
 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=644  
 

 
2016-09-15 – 2016-
11-06 
 
 
 
 
 
 
 
2016 09 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vykdant VVG teritorijos 
gyventojų aktyvinimo veiklas, 
su bendruomeninių 
organizacijų, kitų NVO, 
pilietinės visuomenės, verslo, 
vietos valdžios atstovais  buvo 
aptariama VPS numatytas 
VVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo veiksmų planas, 
diskutuojama dėl numatytų 
aktyvinimo veiksmų turinio. 
VVG teritorijos gyventojai 
skatinami įsitraukti į 
aktyvinimo veiklų 
organizavimą ir įgyvendinimą 
pvz. teikti VP gerosios patirties 
pavyzdžius, teikti siūlymus dėl 
numatomų organizuoti 
aktyvinimo renginių 
pavadinimo, vietos ir laiko, dėl 
konkrečios gyventojų 
kompetencijų ugdymo 
tematikos, vietos, laiko, 
tikslinės klausytojų grupės ir 
pan.“   

10.3. Partnerystės principas 

10.3.
1. 

VVG valdybos sudėtis  
Pilietinės visuomenės sektorių atstovauja – 5 
asmneys 
Verslo sektorių atstovauja – 4 asmenys 

2016 m. 
 
 
 

Įgyvendinant VPS, VVG ir 
toliau veiks, laikydamasi 
partnerystės principo 
(atitikdama partnerystei 
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Valdžios sektorius – 3 asmenys. 
http://alytausrvvg.lt/valdybos-nariai/ 
 Informacija  apie VPS įgyvendinimą skirta 
visuomenei nuolat viešinama , atnaujinama.  
 VVG valdybos nariai yra deklaravę viešuosius ir 
privačiuosius interesus.  
VVG nariai ir VVG valdybos nariais dalyvauja 
VPS viešinimo  procesuose, renginiuose, VPS 
vykdymo stebėsenos procesuose.  
   
 VVG valdybos nariai nuolat yra supažindinami su 
VPS įgyvendinimo eiga bei   priima sprendimus 
šiais klausimais.  
http://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/  
 
http://alytausrvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-
protokolai/  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2016 m. 

keliamus reikalavimus). 
Partneriai (bendruomeninių 
organizacijų, kitų NVO, 
pilietinės visuomenės, verslo, 
vietos valdžios atstovai), 
siekdami VVG teritorijos 
vizijos ir jos siekiančių 
prioritetų įgyvendinimo, 
vadovaudamiesi nešališkumo, 
skaidrumo, atvirumo, viešų ir 
privačių interesų derinimo 
principais, atstovaus kaimo 
plėtros partnerius, rengiant ir 
tvirtinant VP atrankos ir 
įgyvendinimo taisykles, 
rengiant ir tvirtinant kvietimus 
teikti VP paraiškas, 
įgyvendinant partnerių 
aktyvinimo veiksmus, priimant 
sprendimus dėl VP 
finansavimo, stebint ir 
vertinant VPS įgyvendinimo 
eigą bei rezultatus. Su VPS 
įgyvendinimo tvarka, 
sprendimų dėl VP finansavimo 
priėmimo eiga ir rezultatais, 
VPS įgyvendinimo rezultatais 
bus supažindinami visi kaimo 
plėtros partneriai, skelbiant 
informaciją interneto 
svetainėse www.alytausrvvg.lt, 
www.birstonas..lt, 
www.arsa.lt, elektroninėje arba 
periodinėje spaudoje, partnerių 
neformaliuose susitikimuose, 
taip sudarant jiems galimybę ir 
skatinant palaikyti ,,grįžtamąjį 
ryšį“ ir suteikti žinių partnerių 
atstovams VVG valdyboje, 
VVG administracijai dėl VPS 
konkrečių priemonių 
įgyvendinimo. 

10.4. Inovacijų principas 

10.4.
1. 

1.VVG administracijos darbuotojai dalyvauja 
konferencijose, mokymuose, kurie yra susiję su 
inovaciniais sprendiniais. Taip pat ieško naujų, 
inovatyvių pavyzdžių VVG teritorijoje  ir 
informaciją apie tai viešina VVG interneto 
svetainėje, dalinasi Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės  facebook socialiniame tinkle, kuris buvo 
sukurtas VVG pradėjus dirbti VPS viešųjų ryšių 
specialistui buvo sukurtas VVG facebook. 
 Dalyvaujama  renginiuose apie kuriuos informacija 
paviešinama VVG interneto svetainėje 
www.alytausrvvg.lt : 
 
„Inovacijų savaitė 2016“ (Litexpo parodų rūmai): 

- diskusija „Kūrybiškumas versle ir 
gyvenime“ ; 

- diskusija: „Kūribingu gimstama ar 
tampama?“ 

http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&top
menuid=3&menuid=&submenuid=&contentid=662  

2016 m. rugpjūčio 
mėn. – gruodžio 
mėn. 
2016-09-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-09-24 
 
 
 
 
 
 

„ Įgyvendinant VPS, 
VVG didelį dėmesį numato 
skirti informacinių 
technologijų taikymui VVG 
valdyme, gyventojų aktyvinimo 
veiksmų įgyvendinime, 
numatoma pasitelkti socialinių 
tinklų teikiamos galimybes. 
Inovacijų principas bus 
įgyvendinimas organizuojant 
patirties mainus, dalyvaujant 
VVG tinkle, ugdant gyventojų 
kompetencijas, nes lektoriams 
bus keliamas reikalavimas 
kompetencijų ugdymo metu 
taikyti inovacines priemones.“  
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Konferencija: „Žiedinės ekonomikos potencialas 
Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos 
strategiją“ 

http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&top
menuid=3&menuid=&submenuid=&contentid=662  
 
„Inovatyvūs nauji veiklos sprendimai Alytaus 
rajone“ 
http://alytausrvvg.lt/inovatyvus-nauji-veiklos-
sprendimai-alytaus-rajone/   
 
„Praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių 
konkurencingumo stiprinimas: geroji praktika.“ 
http://alytausrvvg.lt/lietuvos-kaimo-vietoviu-
konkurencingumo-stiprinimas-geroji-praktika/  

 
 
2016 09 19 -23 
 
 
 
 
2016 10 20 
 
 
 
 
2016 11 11 

10.5. Integruoto požiūrio principas 

10.5.
1. 

 Parengta ir patvirtinta VPS atitinka planą . Darbo 
vietų kūrimui ar sudaraniems prielaidas kurti darbo 
vietas  skirta 76,17 proc. VPS paramos lėšų. 
 
http://alytausrvvg.lt/wp-
content/uploads/2016/10/VPS-originalas-2016-10-
31-_9_.pdf  

2016 m. 

„Finansiniai ištekliai 
VPS įgyvendinimui suplanuoti, 
remiantis VPS keliamais 
reikalavimais - ne mažiau 75 
proc. vietos projektams 
įgyvendinti numatytų lėšų skirti 
vietos projektams, kuriantiems 
darbo vietas ir/ar 
sudarantiems prielaidas darbo 
vietų kūrimui.“ 

10.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

10.6.
1. 

I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė – 
mugė, Litexpo parodų ir kongresų centras, Vilnius 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=638  
 
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos 
susirinkimas   VPS įgyvendinimo klausimais 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&page=2  
 
Dalyvavimas VVGT posėdyje, ASU IV r. , 
Akademijos mst., Kauno r. 
http://senas.alytausrvvg.lt/  
 
Adminsitracijos darbuotojo dalyvavimas 
tarptautiniame bendradarbiavimo LEADER 
seminare „Jaunimo dalyvavimas kaip kaimo plėtros 
instrumentas“ , Vokietija 
http://alytausrvvg.lt/komandiruote-vokietijoje-
trebnitz-miestelyje/ 
 
 
Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministerijos organizuojama konferencija „Vietos 
plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“, 
kurioje dalyvavo vietos veiklos grupės, verslo ir 
mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios 
institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių 
organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai. 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=663  
 
Aleksandro Stulginskio universiteto mokslinė 
praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių 
konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos 

2016-09-03 
 
 
 
 
2016-09-08 
 
 
 
 
2016-09 -12 
 
 
 
2016-09-19/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-09-22- 23 
 
 
 
 
 
 
 
2016 10 11 
 
 

„Bendradarbiavimas su 
kitomis Lietuvos VVG:“ 
„Bendradarbiavimas su 
kitomis su vietos plėtros 
skatinimo veikla susijusiomis 
organizacijomis“: 
„Bendradarbiavimas su 
užsienio VVG“: 
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pavyzdžiai“, ASU III r., Akademija, Kauno r.  
http://alytausrvvg.lt/lietuvos-kaimo-vietoviu-
konkurencingumo-stiprinimas-geroji-praktika/   
 
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos kartu su 
Vietos veiklos grupių tinklu organizuotame „Vietos 
bendruomenių metų uždarymo renginys“ 
http://alytausrvvg.lt/vietos-bendruomeniu-metu-
uzdarymo-renginys/   
Aleksandro Stulginskio universitete Alytaus rajono 
vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Žemės ūkio 
ministerijos organizuojamame seminare: „Viešųjų ir 
privačių interesų derinimas VVG veikloje, 
įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 
programos  priemonės „LEADER“ vietos plėtros 
strategijas“. 
http://alytausrvvg.lt/zemes-ukio-ministerijos-
organizuojamas-seminaras-2/  
Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras 
„Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 201-2020 m. programos priemonę 
„LEADER““, Kaišiadorių r., Bačkonių km., 
konferencijų centre „Baškonys“ 
http://alytausrvvg.lt/lietuvos-kaimo-vietoviu-
konkurencingumo-stiprinimas-geroji-praktika/   
Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakulteto pirmosios ir antrosios studijų 
pakopų studijų programų „Kaimo plėtros 
administravimas“ tarptautinis vertinimas. ASU III 
r., Akademija, Kauno r. 
http://alytausrvvg.lt/dalyvavimas-studiju-programu-
kaimo-pletros-administravimas-vertinime/    

 
 
 
 
2016-11-25 
 
 
 
 
2016-11-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-10-19 
 
 
 
 
 
 

2016-11-22 

10.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.7.
1. 

 VVG ieškodama papildomo rengiant VPS 
finansavimo kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybę ir 
gavo finasaviomą projektui „„Alytaus rajono vietos 
veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis 
etapas“ 
http://alytausrvvg.lt/siuo-metu-vykdomi-projektai/  
 
 VVG gavo finansinę  paramą iš Alytaus rajono 
savivaldybės informacinio  leidinio  „„Alytaus 
rajono vietos veiklos grupės teritorijos 
 bendruomenės ir bibliotekos – krašto gerovę ir 
kultūrą puoselėjanti jėga““ leidybai. VVG leidinys 
skirtas VPS viešinimui bei praėjusiems 2016 – 
bendruomenių ir bibliotekų metams pažymėti 
http://alytausrvvg.lt/naujas-vvg-leidinys-skirtas-
vps-viesinimui-bei-praejusiems-2016-
bendruomeniu-ir-biblioteku-metams-pazymeti/    
 
 VVG kartu su Alytaus rajono savivaldybė ir 
partneriais iš Lenkijos parengė ir pateikė projektą 
„Interreg“ programai bei  VVG atstovai dalyvavo 
renginyje, kuris vyko Lenkijos Respublikoje, 
Orzysz savivaldybėje, Gaudynki seniūnoje 
 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&page=2  
 
VVG bendradarbiaudama  su Alytaus rajono 
savivaldybės viešąja biblioteka ir sujungdama tiek 

2016 m.  gegužė – 
lapkritis 
 
 
 
 
 
 
 
2016 m. gruodis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 m. gegužė - 
birželis 
 
 
 
 
 
 
2016 11 23 
 

„VVG skatins visų kaimo 
plėtros dalyvių 
bendradarbiavimą. Tikimasi 
aktyvaus verslo sektoriaus 
bendradarbiavimo su NVO, 
dalinantis žiniomis, patirtimi ir 
prisidedant tiek finansiniais 
ištekliais, tiek sudarant 
galimybes naudotis turima 
technine baze. Verslas bus 
skatinamas kuo aktyviau imtis 
socialinio verslo iniciatyvų. 
Bendradarbiavimas turėtų 
sudaryti prielaidas VVG 
teritorijos vietos ekonomikos 
gyvybingumui, turizmo plėtrai, 
inovacinių būdų ir metodų 
susidariusioms problemoms 
spręsti paieškai, bendrai 
veiklai apjungiant turimas 
žinias, patirtį ir gebėjimus, 
žmogiškuosius, kultūrinius, 
gamtinius, infrastruktūrinius 
išteklius. Rastųsi galimybės 
suvienyti partnerių išteklius 
bendrai finansuojant, 
administruojant ir 
įgyvendinant projektus. Esant 
poreikiui, numatoma 
organizuoti 
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techninius, tiek finansinius resursus  surngė VPS 
viešinimo  renginį „Vietos bendruomenių ir 
bibliotekų metams besibaigiant arba naujos 
galimybės visiems“ 
http://alytausrvvg.lt/vietos-bendruomeniu-ir-
biblioteku-metams-besibaigiant-arba-naujos-
galimybes-visiems/  
VVG pasitelkdama vietos savivaldą, 
bendruomenines organizacijas ir verslą  įsitraukė į 
dalyvavimą ‚NVO avilys“  programoje  
„Socifaction“. Ši programa tai socialinio verslo 
akseleratorius. VPS yra priemonė skirta 
bendruomeniniams ir socialiniams verslams 
http://alytausrvvg.lt/socifaction-programa-keliauja-
per-lietuva/  
http://alytausrvvg.lt/socialinio-verslo-akseleravimo-
programa-ivadinis-susitikimas/ 
 
VVG motyvuoja vietos plėtros dalyvius  naujos 
buriavimo idėjos įgyvendinimui Alytaus rajono 
savivaldybės Daugų m. 
http://alytausrvvg.lt/buriavimo-ideja-dauguose/  

 
 
 
 
 
 
 
 
2016  12 -19 /31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 12 01 

mokymus/konsultacijas 
kompetencijų bei įgūdžių 
ugdymui bendradarbiavimo 
organizavimo, jo tinkamiausių 
formų, finansavimo šaltinių 
paieškos srityse“  

 
11. HORIZONTALI ŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITET Ų ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

Nuo kada iki kada 
buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 8 

dalies teiginius, kuriuos 
įgyvendinote ataskaitiniais 

metais 
I II III IV 

11.1. Jaunimas 

11.1.
1. 

2 išvykstamieji viešinimo ir aktyvinimo renginiai 
(vietos projektų lankymas), kuriuose pagrindiniai 
dalyviai buvo jaunimas ir jauni žmonės (101 
dalyvis). 
http://alytausrvvg.lt/isvaziuojamasis-viesinimo-ir-
aktyvinimo-renginys/  
 
http://alytausrvvg.lt/isvaziuojamasis-viesinimo-ir-
aktyvinimo-renginys-3/  
 
VVG valdyboje dirbo  2 asmenys iki 29 m. amžiaus  
 
 
 VVG adminsitracijos darbuotoja (iki 40 m. 
amžiaus) dalyvavimas tarptautiniame 
bendradarbiavimo LEADER seminare „Jaunimo 
dalyvavimas kaip kaimo plėtros instrumentas“ , 
Vokietija 
http://alytausrvvg.lt/komandiruote-vokietijoje-
trebnitz-miestelyje/ 

2016-10-21 
 
2016-11-10 
 
 
 
 
 
 
2016 m. balandis - 
gruodis 
 
 
 
016 m. rugsėjo 19-
23 d. 
 
 
 

„vykdant VVG teritorijos 
gyventojų aktyvumo skatinimo 
veiklas -  jaunimui iki 29 m. 
amžiaus (imtinai) ir jauniems 
žmonėms nuo 30 m. iki 40 m. 
amžiaus numatoma organizuoti 
gerosios praktikos patirties 
sklaidos mainus pagal 
aplinkybes vietos, nacionaliniu, 
tarptautiniu lygiu.“ 
 
 
 
 
 

11.2. 

VVG valdyboje dirba  4 asmenys  nuo 30 m. iki 40 
m. 
(Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas 
pateiktas NMA 2016 .09 19 raštu „Dėl informacijos  
apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės narius 
pateikimo“ nr. S-100). 

2016 m. balandis - 
gruodis 

„organizuojant VVG valdymo 
organo darbą 
Daugiau kaip 25 proc. 
dabartinės VVG valdybos narių 
yra jauni žmonės - nuo 30 m. 
iki 40 m. amžiaus, todėl jie 
tinkamai atstovauja šio 
amžiaus grupę.“ 

11.2. Kult ūra 
11.2.
1. 

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas seminare 
skirtame Dzūkijos (Dainavos) etnografiniam 

2016 10 13 
 

Vykdant VVG teritorijos 
gyventojų aktyvinimo veiklas, 
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regionui: „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – 
tradicijos, šiandiena 2016“ 
http://alytausrvvg.lt/kvietimas-i-seminara/  
 
 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kaip 
pareiškėjas   ir  Alytaus rajono vietos veiklos grupė 
 bei jos  teritorijoje veikianti  Alytaus rajono  
savivaldybė  taip  pat partneris iš Lenkijos VVG 
„Mozūrijos jūra“   bei Biržų VVG ir  Biržų 
savivaldybė   ES teritorinio bendradarbiavimo) 
Baltijos jūros regiono programai  pateikė    
projektinį pasiūlymą dėl projekto  "Naujas kultūros 
paveldo valdymo modelis" parengimo, nes buvo 
 paskelbtas pirmasis projektinių idėjų/paraiškų 
rinkimas gauti paramą pagal Interreg ,,Pinigai 
pradžiai“ (angl. ,,Seed money“)   
 
http://alytausrvvg.lt/projektiniu-idejuparaisku-
rinkimas-gauti-parama-pinigai-pradziai-pagal-
interreg/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016 10 19 –  
2016 10 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kuriomis siekiama VVG 
teritorijos gyventojų ir jų 
bendruomenių kultūrinės 
tapatybės stiprinimo, jų 
kūrybingumo didinimo, 
bendruomeniškumo ir 
pilietiškumo ugdymo, daug 
dėmesio numatoma skirti 
pasirengti VPS priemonių 
„Vietos turizmo skatinimas, 
dzūkų etninės kultūros 
puoselėjimas“ (kodas 
LEADER-19.2-SAVA-7) ir 
,,Pagrindinės paslaugos ir 
kaimų atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ (kodas LEADER-
19.2-7) veiklos sričiai 
„Parama investicijoms į kaimo 
kultūros ir gamtos paveldą“ 
(LEADER-19.2-7.6) bei jų 
įgyvendinimo rezultatams 
pristatyti. Bus organizuojamos 
konsultacijos potencialiems 
pareiškėjams su kultūros srities 
darbuotojais, turizmo 
specialistais. 

11.3. Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

11.3.
1. 

 Kvalifikacijos tobulinimas dalyvavimas seminare 
„Žiedinė ekonomikos potencialas Lietuvoje, 
įgyvendinant sumanios specialiojoje strategijoje“ 
 
http://senas.alytausrvvg.lt/?langid=1&topmenuid=3
&menuid=&submenuid=&contentid=662 

2016 -09- 24  

VVG teritorijos gyventojų 
aktyvumo skatinimo metu 
taikysime integruotus 
veiksmus, telkiančius VVG 
teritorijos vietos gyventojus 
veikti kartu, siekiant VVG 
teritorijos darnaus vystymosi ir 
aplinkos būklės gerinimo ir 
pan. 

<...>    
11.4. Moterų ir vyr ų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.
1. 

VPS 81.2. 
Įgyvendinant VPS ir organizuojant VVG 
administracijos darbą  
 
 VVG įstatų nuostatos atitinka VPS 8.1.2.   teiginius. 
 
http://alytausrvvg.lt/wp-
content/uploads/2016/10/Istatai2015.pdf  
 
 
 
 VVG darbuotojai dirba jiem patogiu grafiku ir 
laiku, todėl   gali tinkamai derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus.  
 
 
 

2016 m. 
 
 
 
 
 
 
2016 m. 

 VPS 8.1.2.   
„VVG yra atvira organizacija 
naujiems nariams ir įstatuose 
įtvirtintas demokratiškos naujų 
VVG  narių  bei VVG 
administracijos darbuotojų 
priėmimo sąlygos ir tai 
užtikrina moterų ir vyrų lygias 
galimybes bei 
nediskriminavimo sąlygas“.  
„Tiesiogiai VVG 
administracijos darbuotojams 
šis principas taikomas 
parenkant patogias darbo 
formas, kad būtų tinkamai 
derinami šeimos ir darbo 
įsipareigojimai“.  

11.4.
2 

Organizuojant VVG valdymo organo darbą  
 
VVG valdyboje yra 58,33 proc. moterų ir 41,67 
proc. vyrų ir tai atitinka  teisės aktų ir VPS nuostatas 
http://alytausrvvg.lt/valdybos-nariai/  

2016 m. 

 „Vadovaujamasi VVG 
įstatuose įtvirtinta nuostata, kad 
VVG valdymo organe vyrų ar 
moterų santykis yra 60/40 proc. 
bet kurios lyties atstovų“. 

11.4.
3 

Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo 
skatinimo veiksmus, 

2016 m. 
„VVG susitikimuose su VVG 
teritorijos gyventojais visada 
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Buvo vykdomi 14 VPS viešinimo ir aktyvinimo 
renginiai po seniūnijas, bendruomenes (158 
dalyviai), kurių metu kalbėta apie  požiūrį į lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo klausimus 
 
 Daugiau informacijos apie vykusius renginius  
www.alytausrvvg.lt   

akcentuoja šio principo 
įgyvendinimo reikšmingumą ir 
aktualumą. Vykstant aktyviems 
globalizacijos procesams VPS 
įgyvendinimas įtakoja VVG 
teritorijos gyventojų požiūrį į 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus“. 

 
VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

12. 
VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEB ĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, 
ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

Nuo kada iki kada 
buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 
13.3 dalies teiginius, kuriuos 
įgyvendinote ataskaitiniais 

metais 
I II III IV 

12.1. 
Pilietinės visuomenės sektorių atstovauja – 5 asm. 
Verslo sektorių atstovauja – 4 asm. 
Valdžios sektorių atstovauja – 3 asm. 

2016 – 04-28 

VVG sukurta horizontalios ir 
vertikalios partnerystės 
principu, vienija pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos 
valdžios, atstovus. VVG 
valdymo sistema ir 
organizacinė struktūra 
vykdoma pagal VVG įstatuose 
numatytą reglamentą, VVG 
administracijos darbo 
reglamentą, VVG valdybos 
darbo reglamentą. 

12.2. 
Kiekvienais metais Alytaus rajono VVG teikia 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR ŽŪM 
ataskaitas už praėjusius VPS įgyvendinimo metus 

Nuo atskaitinių 
metų iki 2016-01-
31 

VPS ĮGYVENDINIMO 
STEBĖSENOS VIDAUS 
SISTEMOS APIBŪDINIMAS 
VVG už VPS įgyvendinimo 
rezultatus, įskaitant 
įgyvendintus VPS 
įgyvendinimo vidaus 
stebėsenos veiksmus atsiskaito 
teikdama metines VPS 
įgyvendinimo ataskaitas. 

12.3. 

  
Išanalizavo 2016 m. VVG VPS įgyvendinimo  planą 
teikė informaciją  ir pasiūlymus VVG valdybai dėl 
VPS įgyvendinimo aplinkybių,  sukaupė  duomenis 
ausijusius su VVG nariais ir VVG valdyba šiai 
ataskaitai. Inicijavo tarptautinio ir teritorinio 
projektų rengimo veiksmus., bendradarbiavimo 
sutartis, partnerių pagrindais įsitraukė VVG į kitų 
juridinių asmenų parengtus projektus, rūpinosi ir 
gavo vietos savivaldos finansavimą, dalyvavo VVG 
tinklo ir kitų organizacijų veikloje. Motyvavo vietos 
projektų pareiškėjus domėtis VVG vykstančia veiklą 
Į VVG veiklą įtraukė VVG naujų narių. Organizavo  
VVG valdybos posėdžius ir VVG narių visuotinį 
susirinkimą.  

2016 m. 
VPS  administravimo 

vadovas 
 

12.4. 

 Vykdė viešuosius pirkimus teikė juos NMA 
vertinimui.  Pastabų gauta nebuvo. Išanalizavo 2016 
m. VVG VPS įgyvendinimo  veiklą ir pateikiė 
informaciją ataskaitai.  

2016 m. VPS administratoriai 

12.5. 
Išanalizavo 2016 m. VVG VPS įgyvendinimo  
veiklą ir pateikiė informaciją ataskaitai.  

2016 m. 
VPS viešjųj ryšių 

specialistas  
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12.6 

Renka finansinę informaciją apie VPS 
administravimo išlaidas ir jų poreikį kiekvienais 
ataskaitiniais metais. Metinėje VPS įgyvendinimo 
ataskaitoje teikiami duomenys apie VPS 
įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių 
metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

2016 m. 
 

VPS finansininkas ir (arba) 
buhalteris 

12.7. 

Pristatyta VPS; 
 Organizuotame VVG narių visuotiniame  
ataskaitiniame  VVG susirinkime.  
 
Konsultuoti interesantai VVG biure  telefonu, 
žodžiu. 
 
Pristatyta VPS vykdant VVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo veiklas 
Buvo vykdomi 14 VPS viešinimo ir aktyvinimo 
renginiai VVG teritorijos seniūnijose 
bendruomenese (158 dalyviai). 
 
 Įvykdyti 2 išvažiuojamieji  renginiai  
 Daugau informacijos :www.alytausrvvg.lt skiltuje 
„Naujienos“ 
 Parengta  90 įvairaus pobūdžio su VPS viešinimu 
susijusių straipsnių, kvietimų, informacinių 
pranešimų..  
www.alytausrvvg.lt  
  
Sukurtas Alytaus rajono VVG facebook, kuriame 
viešinama VPS 
 
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/  
 
  
 
  

 
 
2016-04-28 
 
2016 m. gegužės 1 
d. – gruodžio 31d. 
 
 
 
  
2016-09-15- 2016-
11-06 
 
 
 
2016 m. spalio/ 
lapkričio mėn.  
 
 
2016 m. gegužės 1 
d. – gruodžio 31d. 
 
 
 
2016 m.  rugpjūčio 
d. – gruodžio 31d. 
 

INFORMACIJOS 
APIE VPS ĮGYVENDINIMO 
EIGĄ TEIKIMO TVARKA 
ĮGYVENDINANT VPS 
DALYVAUJANTIEMS VVG  
SUBJEKTAMS 

VVG dirba darbuotojas - 
Viešųjų ryšių specialistas - 
tiesiogiai susijęs su 
informacijos pateikimu visiems 
VPS dalyvaujantiems 
subjektams ir visai visuomenei. 

Kiekvienais metais VVG 
organizuoja visuotinį 
ataskaitinį VVG susirinkimą, 
kurio metu yra tvirtinama VVG 
administracijos, VVG 
pirmininko ataskaitos. 
Susirinkimo metu yra 
pateikiama visa informacija 
susijusi su VPS įgyvendinimu. 

 

12.8. 

kiekvieno VVG organo. teisės ir pareigos, funkcijos 
apibrėžta Alytaus rajono VVG įstatuose, kurie 
publikuojami VVG svetainėje  
www.alytausrvvg.lt  

_ 

ATSAKOMYBĖS 
SISTEMA, TAIKOMA 
ĮGYVENDINANT VPS 

Atskaitomybės 
(pavaldumo) tarp atskirų 
įgyvendinant VPS 
dalyvaujančių VVG subjektų 
sistemą reglamentuoja įstatai. 
Juose aprašytos kiekvieno 
organo funkcijos ir veiklos 
ribos.  

 
 

12.9.  
Alytaus rajono VVG administracija vadovaujasi 
pareigybių aprašymais, pirmininko įsakymais, darbo 
tvarkos taisyklėmis, VVG valdybos sprendimais 

_ 

ATSAKOMYBĖS 
SISTEMA, TAIKOMA 
ĮGYVENDINANT VPS 

VVG administracijos 
darbą, teises ir pareigas, 
atsakomybę reglamentuoja 
VVG administracijos darbo 
tvarkos taisyklės, pareigybių 
aprašymai, VVG pirmininko 
įsakymai. Darbuotojai už 
funkcijų bei pareigų vykdymą 
atsako darbo tvarkos taisyklių 
ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka. VPS 
administruojantiems 
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darbuotojams už darbo 
drausmės pažeidimus gali būti 
skiriamos drausminės 
nuobaudos Darbo kodekso 
nustatyta tvarka. 

 
13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 
Nr. 

VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios 
buvo keičiamos 
ataskaitiniais 
metais, Nr. 

VPS keitimo 
iniciatorius 
Kas inicijavo 
VPS keitimą 

(VPS 
vykdytoja, 
Agentūra, 

Ministerija)? 

VPS 
pakeitimo 

data 
Kada buvo 

pakeista VPS? 

I II III IV V 

13.1. 

2016 m. rugsėjo 19 d.  VVG gavo 
Nacionalinės mokėjimo agentūros  prie ŽUM raštą 
„Dėl vietos plėtros strategijos“ Nr. BRK – 5094, 
kuriuo nurodoma  pakeisti „Alytaus rajono ir 
Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategiją  
2015 - 2020  metams“   taip kaip buvo  pateikti 
pasiūlymai ir pastabos projektų atrankos komiteto  
posėdžiuose LR žemės ūkio ministerijoje.   

2016 m. rugsėjo 28 d.  Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės protokolu Nr. 19 VPS  buvo pakeista. 

http://alytausrvvg.lt/wp-
content/uploads/2016/10/VPS-originalas-2016-10-
31-_9_.pdf  

7 
 
 
 

10 

Agentūra 
  
 
VPS 
vykdytoja 

2016 11 03 

 
14. VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS 
Eil. 
Nr. 

Pamoka Siūlomi veiksmai 

I II III 

14.1.  BLOGOSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI 
BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI 

14.1.1. 
Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, 
pritaikytos sankcijos 

 

14.1.1.
1. 

- - 

14.1.2. 
VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, 
pritaikytos sankcijos  

14.1.2.
1. 

- - 

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI 
GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI 

14.2.1. 

VVG teritorijos atstovai 2016 m. įgyvendindami 
VPS  vyko į 2 išvažiuojamuosius renginius 
apžiūrėti  vietos projektų kitose Lietuvos VVG 
teritorijose.  Tai vienas geriausių 
motyvuojančių  dalykų kaimo plėtros dalyviams 
aktyviai veikti kaimo pl ėtros srityje.  Geri 
pavyzdžiai užkrečia. 

Siūlome VVG  taupomas VPS administravimo 
lėšas  leisti   panaudoti išvažiuojamiesiems 
pažntiniams renginiams organizuoti, kad VVG 
teritorijos kaimo pl ėtros dalyviai galėtų įgyti kuo 
daugiau gerosios patirties ir pasimokytų iš 
įgyvendintų v.ietos  projektų  patirčių kitose 
Lietuvos VVG  

 

15. 
VPS ĮGYVENDINIMO S ĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): 
VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOM A) 

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

Nuo kada iki kada 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite, kaip ataskaitiniais 
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buvo vykdoma metais įgyvendinti veiksmai yra 
susiję su VPS 7.5 dalyje 
pateikta informacija dėl 

sąsajos su ES BJRS tikslais 
I II III IV 

15.1. 

VVG valdyba  2016 m. rugsėjo 28 d. 
patikslino VPS, kad savo veiksmais prisidės prie 
Interreg (ES teritorinio bendradarbiavimo) Baltijos 
jūros regiono programos įgyvendinimo. 

2016 08 28 

 Šis veiksmas  įgalina VVG 
įgyvendinant VPS  tiesiogiai  
prisidėti prie  Europos 
Sąjungos Baltijos jūros 
regiono strategijos (ES 
BJRS) veiksmų plano 
įgyvendinimu ir VPS 7.5 
dalyje išdėstytomis 
nuostatomis. 

15.2 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
kaip pareiškėjas   ir  Alytaus rajono vietos veiklos 
grupė  bei jos  teritorijoje veikianti  Alytaus rajono  
savivaldybė  taip  pat partneris iš Lenkijos VVG 
„Mozūrijos jūra“   bei Biržų VVG ir  Biržų 
savivaldybė   ES teritorinio bendradarbiavimo) 
Baltijos jūros regiono programai  pateikė    
projektinį pasiūlymą dėl projekto  "Naujas kultūros 
paveldo valdymo modelis" parengimo, nes buvo 
 paskelbtas pirmasis projektinių idėjų/paraiškų 
rinkimas gauti paramą pagal Interreg ,,Pinigai 
pradžiai“ (angl. ,,Seed money“)   

2016 10 24 –  
2016 10 28 

 Projektas tiesiogiai siejasi 
su Europos Sąjungos 
Baltijos jūros regiono 
strategijos (ES BJRS) 
veiksmų planu  ir VPS 7.5 
dalyje išdėstytomis 
nuostatomis 

 

16. 

FAKTIŠKAI PAGAL MOK ĖJIMO PRAŠYMUS APMOK ĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO 
IŠLAIDOS (EUR) 

Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo 
pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 

2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) 
buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 

2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).  

Eil.  
Nr. 

Tinkamų 
finansuoti 

išlaidų 
pavadinimai 
pagal VPS 

administravim
o taisykles 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

Su
ma, 
Eur   

Proc. 
nuo 

skirtos 
param

os 
VPS 
įgyven
dinti 

Proc. 
nuo 

skirtos 
param
os VPS 
admini
struoti  

Proc. nuo 
išmokėtos 
viešosios 
paramos  
(pagal 

Reglament
o (ES) Nr. 
1303/2013 
35 str. 1 d. 
b), c), d) ir 

e) 
papunkčiu

s) 

I II III IV V VI 
VI
I 

VI
II 

IX X XI XII XIII XIV 

16.1. VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):     
16.1.1. su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios 

išlaidos: 
    

16.1.1.
1. 

- - -- - - -- - - - - - - - 

<...> - - -- - - -- - - - - - - - 
16.1.2. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su 

VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis): 
    

16.1.2.
1. 

- - -- - - -- - - - - - - - 

<...> - - -- - - -- - - - - - - - 
16.1.3. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio 

dalis): 
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16.1.3.
1. 

- - -- - - -- - - - - - - - 

<...> - - -- - - -- - - - - - - - 
16.2. VVG teritorijos gyventoj ų aktyvinimo išlaidos (iš viso):     
16.2.1. su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:     
16.2.1.
1. 

- -- - - -- - - - - - - - - 

16.2.2. su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių 
veikla susijusios išlaidos: 

    

16.2.2.
1. 

- -- - - -- - - - - - - - - 

16.3. 

Iš viso faktiškai 
pagal 
mokėjimo 
prašymus 
apmokėtos 
VPS 
administravim
o išlaidos: 

- - - - - - - - - - - - 

 

17. 
KAIMO VIETOVI Ų VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAIT Ą TEIKIAN ČIO ASMENS 
DUOMENYS 

17.1. Vardas, pavardė Vida Vrubliauskien ė  
17.2. Pareigos Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirminink ė  

17.3. 
Atstovavimo 
pagrindas 

2014 m. gruodžio 29 d. visuotinio rinkiminio narių susirinkimo protokolas 
Nr.7  

17.4. Data 2017 01 27 
17.5. Parašas ir antspaudas  

______________ 
 


