ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO
SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS NR. 9
2018 m. birželio 12 d., 17.00 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos rašytinio sprendimo
priėmimo procedūra Nr.9 vyko nuo 2018 m. birželio 11 d., 10.15 val. iki 2018 m. birželio 12 d.,
17.00 val.
Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto
kvietimo teikti vietos projektus Nr.5 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos
projektus Nr.5 paskelbimo
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Arvydas Balčiūnas.
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė Vida Vrubliauskienė.
Iš viso VVG valdyboje yra 12 narių,
klausimas
išsiųstas iš el. p.:
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Alytaus rajono VVG valdybos nariams el. paštais: Astai
Kisielienei - astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienei - eiciunai@gmail.com; Linui Nedzinskui nedzinskasl@gmail.com; Giedrei Aldonienei - giedre@tarzanija.lt; Rūtai Matonei ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydui Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; Tadui Džervui tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Vytui Kederiui vytas.kederys@gmail.com, Aldonai Bunevičienei - aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnui
Kuzmickui – ssspeakerisss@gmail.com;
Editai Zagurskienei - edita.zagurskiene@arsa.lt;,
editazagurskiene@gmail.com;
Nuo 2018 m. birželio 11 d., 10.15 val. iki 2018 m. birželio 12 d., 17.00 val.
atsakė 9 VVG valdybos nariai:
Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas
Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt; Rūta Matonė ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydas Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Tomas Vailionis tomas@grinduva.lt; Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com; Edita Zagurskienė edita.zagurskiene@arsa.lt.
Kvorumas yra.
1.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti
vietos projektus Nr.5 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.5
paskelbimo
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros organizavimo:
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) planuoja skelbti Paprastą kvietimą
teikti vietos projektus Nr.5 (toliau - kvietimas Nr. 5).
Kvietimui Nr.5 pasirenkama Priemonė „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas
ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ LEADER-19.2-SAVA-6 (toliau –
Priemonė LEADER-19.2-SAVA-6), kurios finansavimo sąlygų aprašą ir paraišką Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie ŽUM (toliau - Agentūra) 2018 m. gegužės 11 d. raštu „Dėl vietos
projektų finansavimo sąlygų aprašo“ Nr. BRK-2081 yra išnagrinėjusi pagal naujos redakcijos
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.
3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226

redakcija) „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės).
2018 m. birželio 6 d. VVG valdyba rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu
Nr. 8 pagal naujos redakcijos Vietos projektų administravimo taisykles patikslino Priemonės
LEADER-19.2-SAVA-6 FSA ir vietos projekto paraišką, kurie buvo pateikti Agentūrai, todėl
papildomai Priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 FSA dokumentų taikomų kvietimui
ir
Vadovaudamiesi Vietos projektų administravimo taisyklių 48 punktu su Agentūra papildomai
nederinome.
Kita Kvietimui Nr. 5 pasirenkama VPS Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą“ LEADER-19.2-7.6 (toliau – Priemonė LEADER-19.2-7.6). VVG atsižvelgdama į
pasikeitusias Vietos projektų administravimo taisyklės 2018 m. birželio 1 d. raštu „Dėl priemonės
LEADER-19.2-7.6 dokumentacijos peržiūros atnaujinimo“ Nr. S - 75 kreipėsi į Agentūrą dėl
priemonės LEADER-19.2-7.6 dokumentų suderinimo Kvietimui Nr.5 ir 2018 m. birželio 11 d.
gavo Agentūros raštą „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo“ Nr. BRK-2760 (pridedama),
kad šios priemonės dokumentacijai pastabų neturi.
VVG valdybos nariams balsavimui ir tvirtinimui pateikiama kvietimo Nr.5 dokumentai ir
veiksmai:
- Kvietimo Nr. 5 skelbimas (pridedama);
- Priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 ir Priemonės LEADER-19.2-7.6 vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašai su priedais (pridedama).
Kvietimą Nr. 5 paskelbti nuo 2018 m. birželio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 20 d.
17.00 val.
- Kvietimui Nr. 5 iš Priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 eilutės skiriama 136 426,00 Eur., o iš
Priemonės LEADER-19.2-7.6. eilutės skiriama 100 000,00 Eur.
Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 55 punktu Kvietimas Nr. 5 turi
būti skelbiamas:
1. bent viename VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame
laikraštyje (gali būti skelbiamas tik esminė (trumpa) informacija apie kvietimą, pateikiant tikslią
nuorodą į VVG interneto tinklalapį, kur galima rasti visą išsamią informaciją ir dokumentus);
2. VVG interneto tinklalapyje: www.alytausrvvg.lt;
3. Siunčiamas Agentūrai, kad būtų paskelbtas Agentūros interneto tinklalapyje
www.nma.lt (skelbiama Agentūra vidaus procedūrų nustatyta tvarka).
Kviečiama balsuoti
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti vietos
projektus Nr.5 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.5
paskelbimo
Patvirtinta:
- Kvietimo Nr. 5 skelbimas (pridedama);
Priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 ir Priemonės LEADER-19.2-7.6 vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašai su priedais (pridedama).
Kvietimas Nr. 5 paskelbti nuo 2018 m. birželio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 20
d. 17.00 val.
Kvietimui Nr. 5 iš Priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 eilutės skiriama 136 426,00
Eur., o iš Priemonės LEADER-19.2-7.6. eilutės skiriama 100 000,00 Eur.
- Kvietimas Nr. 5 skelbiamas:

1. bent viename VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame
laikraštyje (laikraštyje skelbiama tik esminė (trumpa) informacija apie kvietimą, pateikiant tikslią
nuorodą į VVG interneto tinklalapį, kur galima rasti visą išsamią informaciją ir dokumentus);
2. VVG interneto tinklalapyje: www.alytausrvvg.lt;
3. Siunčiamas Agentūrai, kad būtų paskelbtas Agentūros interneto tinklalapyje
www.nma.lt (skelbiama Agentūra vidaus procedūrų nustatyta tvarka).
9 - „už“,
0 - „prieš“,
3 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.
Rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros pirmininkas

Arvydas Balčiūnas

Rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros sekretorė

Vida Vrubliauskienė

