
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR.42 

 

2020 m. sausio 22 d., 11.00 val. 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.42 vyko nuo 2020 m.  sausio 21 d., 19.00 val. iki  2020 m.  sausio 22 d., 

11.00 val.  

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.19 

pratęsimo.  

 

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Andrius Karlonas. 

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;  Andriui Karlonui – andrius.karlonas@arsa.lt; 

andriuskarlonas@gmail.com; Tadui Džervui - tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - 

tomas@grinduva.lt; tomas.vailionis@gmail.com;  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 2020 m.  sausio 21 d., 19.00 val. iki  2020 m.  sausio 22 d., 11.00 val. 

 balsavo  8  VVG valdybos nariai:  

 Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta 

 Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com;  Andrius Karlonas – andrius.karlonas@arsa.lt; 

andriuskarlonas@gmail.com; Tomas Vailionis- tomas@grinduva.lt; tomas.vailionis@gmail.com;  

Vytas Kederys- vytas.kederys@gmail.com, Aldona Bunevičienė - aldona.buneviciene@birstonas.lt; 

Edita Zagurskienė - edita.zagurskiene@arsa.lt;,  editazagurskiene@gmail.com; 

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA.  Dėl Paprasto kvietimų teikti vietos projektus Nr.19 pratęsimo. 

 Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūros  Nr. 42 organizavimo: 

Vadovaudamiesi   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859) (pagal jų 

galiojančią aktualią redakciją) (toliau - taisyklės) 53 punktu VVG  buvo  paskelbusi Paprastą 

kvietimą teikti vietos projektus Nr.19 (taikoma VPS priemonei „Mokymai susiję su VPS prioritetų 

ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) (toliau – kvietimas Nr. 19)   nuo 2019 m.  

gruodžio 20 d., 8.00 val. iki  2020 m.  sausio 24 d., 17.00 val. telefonu gautas prašymas pratęsti 

kvietimą 2 savaitėms. 

Atsižvelgiant į tai, VVG valdybos nariams siūlome pratęsti Paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.19) terminą iki  2020 m. vasario 7 d., 17.00 val. 

Siūloma Paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr.19  pratęsti ir nustatyti, kad jis  galioja 

nuo 2019 m.  gruodžio 20 d., 8.00 val. iki  2020 m. vasario 7 d., 17.00 val. 

VVG Paprasto  kvietimo  teikti vietos projektus  patikslinimas - pratęsimas turi būti 

paskelbtas 
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1.  tame pačiame  VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame 

laikraštyje; 

2.  VVG  interneto tinklalapyje; 

3.  Siunčiama Agentūrai, kad  būtų paskelbta Agentūros  interneto tinklalapyje www.nma.lt 

(Agentūra skelbia jos  vidaus procedūrų nustatyta tvarka).  

              Kviečiama balsuoti.  

NUTARTA. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.19 pratęsimo. 

Pratęsti Paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr.19 (taikoma VPS priemonei 

„Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) 

terminą ir nustatyti, kad jis  galioja nuo 2019 m.  gruodžio 20 d., 8.00 val. iki  2020 m. vasario 7 d., 

17.00 val. 

VVG Paprasto  kvietimo  teikti vietos projektus  patikslinimas - pratęsimas turi būti 

paskelbtas 

1.  tame pačiame  VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame 

laikraštyje; 

2.   VVG  interneto tinklalapyje; 

3.  siųsti  dokumentus Agentūrai, kad pratęsimas būtų paskelbtas Agentūros  interneto 

tinklalapyje www.nma.lt (skelbia Agentūra jos  vidaus procedūrų nustatyta tvarka).  

8  - „už“,     

0  - „prieš“,      

4  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                                           Andrius Karlonas 

  

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros                                                          Vida Vrubliauskienė 

sekretorė                                                       


