
 

 

 

LYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. SPALIO 29  D. POSĖDŽIO 

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2020 m. spalio 29  d. Nr. 11 

ALYTUS (Naujoji g. 48, Alytaus rajono VVG) 

 

Posėdis vyko – 2020-10-29, 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Andrius Karlonas, Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas 

Posėdžio sekretorius – Brigita Montvilaitė, Alytaus rajono VVG VPS administratorė 

Dalyvavo:  

Alytaus rajono VVG valdybos nariai: Andrius Karlonas, Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas; Aldona Bunevičienė (verslo sektorius); Asta 

Kisielienė (pilietinės visuomenės sektorius); Vytas Kederys (valdžios sektorius); Linas Nedzinskas (pilietinės visuomenės sektorius); Milda 

Stanevičienė (verslo sektorius); Rūta Matonė (verslo sektorius); Edita Zagurskienė (valdžios sektorius); Tomas Vailionis (pilietinės visuomenės 

sektorius). 

 

DARBOTVARKĖ: 

          1. Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraiškos „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ 

kodas ALYT-LEADER-6B-I-23-1-2020, gautos kvietimo Nr.23 metu teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir 

Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kodas 

LEADER-19.2-7.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos svarstymo. 

         2. Dėl Birštono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraiškos „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių kalbos 

puoselėjimui“ kodas ALYT-LEADER-6B-I-23-2-2020, gautos kvietimo Nr.23 metu teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ (toliau – VPS) 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas LEADER-19.2-7.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos svarstymo. 

         

           Vietos projektų atrankos komiteto posėdis yra teisėtas, nes jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 vietos projektų atrankos komiteto narių. Viso Alytaus 

rajono VVG valdyboje yra 12 narių. Posėdyje dalyvauja 9 nariai. Visi dalyvaujantys nariai pasirašė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas 

(pridedama).  

           Posėdžio pradžioje nusišalinimo raštus nuo Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir Birštono savivaldybės administracijos Vietos projekto 

paraiškų „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ ir „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių 

kalbos puoselėjimui“ svarstymo pateikė Andrius Karlonas (valdžios sektorius), Edita Zagurskienė (valdžios sektorius), Vytas Kederys (valdžios sektorius), 

Aldona Bunevičienė (verslo sektorius). Tačiau jų nusišalinimo raštų nepriėmė kiti valdybos nariai, pasisakydami, kad šie 4 žmonės, atstovaujantys valdžios 
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sektorių/ arba dirba, nėra tiesioginiai vadovai ir interesų dėl aukščiau išdėstytų Vietos projekto paraiškų jie neturi, todėl valdybos nariai nutarė, kad jie turi 

dalyvauti minėtų projektų svarstyme be jokio nusišalinimo. Jų dalyvavimas būtinas ir dėl to, kad būtų valdybos kvorumas. Jiems nusišalinus, kvorumo 

nebūtų ir posėdis negalėtų įvykti. Atsižvelgiant į tai, posėdžio pirmininku lieka Andrius Karlonas, - Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas. 

          Posėdžio sekretore pasiūlyta Brigita Montvilaitė, Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos administratorė. Jos sekretoriavimą pasiūlė bendru 

sutarimu visi „už“ posėdyje dalyvaujantys VVG valdybos nariai. 

 

          1. SVARSTYTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraiškos „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams“ kodas ALYT-LEADER-6B-I-23-1-2020, gautos kvietimo Nr.23 metu teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ (toliau – VPS) 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas LEADER-19.2-7.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos svarstymo (pridedama Vietos projekto 

paraiškos Nr. ALYT-LEADER-1C-M-22-1-2020 vertinimo ataskaita (17 priedas)). 

 

         Pranešėjas: Alytaus rajono VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė pristatė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraišką 

„Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ (ALYT-LEADER-6B-I-23-1-2020), gautą kvietimo Nr.23 metu. Bendra vietos 

projekto vertė – 81 448,38 Eur su PVM (64 344,22 be PVM). Paramos suma (prašoma)  - 48 950,67 Eur su PVM. Vertinimo metu nustatyta paramos 

lyginamoji dalis – 40 (iš 80) proc., kadangi pareiškėja prie projekto prisideda didesne suma, nei reikia (32 497,71 Eur), dėl to intensyvumas mažesnis. 

Projekto tikslas – viešo pastato atnaujinimo darbai, taip padidinant patrauklumą gyventojams. Fasado (cokolio, sienų šiltinimas ir apdaila, langų ir lauko durų 

keitimas ir pan.) ir stogo konstrukcijų (stogo aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis, gaisrinių kopėčių įrengimas, stogų lietvamzdžių keitimas ir pan.) 

atnaujinimo darbai. Vietos projekto pridėtinė vertė balais surinkta 75. Kvietimui skiriama paramos lėšų suma – 66 710,67 Eur. Didžiausia galima parama 

vienam vietos projektui įgyvendinti iki 66 710,67 Eur. Projektui kvietimo lėšų pakanka. 

Kviečiame svarstyti pritarimui/ nepritarimui Projektui ir jo perdavimui į kitą vertinimo etapą. 

 

(Kalbėjusiųjų vardai ir pavardės, kalbų turinys): Pastabų ir klausimų nepateikta. Pasisakančių 

nebuvo.________________________________________________________________________ 

NUTARTA: 

Pritarti VP ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“:___________9 (devyni)__________________________ 

Balsavo „prieš“:____________________0_____________________________________   

Vietos projektų atrankos komiteto narių-stebėtojų veto: _________0________________ 

 

        2. SVARSTYTA Birštono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraiška „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių 

kalbos puoselėjimui“ kodas ALYT-LEADER-6B-I-23-2-2020, gauta kvietimo Nr.23 metu teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 
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„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ (toliau – VPS) 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

kodas LEADER-19.2-7.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos svarstymo (pridedama Vietos projekto 

paraiškos Nr. ALYT-LEADER-6A-D-22-1-2020vertinimo ataskaita (17 priedas)). 

 

         Pranešėjas: Alytaus rajono VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė pristatė Birštono savivaldybės administracijos Vietos projekto paraišką 

„Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių kalbos puoselėjimui“(ALYT-LEADER-6B-I-23-2-2020), gautą kvietimo Nr.23 metu. 

Bendra vietos projekto vertė – 83 394,23Eur su PVM (18 347,11 Eur be PVM). Paramos suma (prašoma)  - 17 760,00 Eur su PVM. Vertinimo metu 

nustatyta paramos lyginamoji dalis – 80 proc. Projekto tikslas - sutvarkyti Birštono sav., Birštono sen., Matiešionių k. esančią viešąją erdvę, pritaikant 

kultūrinei veiklai ir lietuvių kalbos puoselėjimui. Vietos projekto pridėtinė vertė balais surinkta 50. Kvietimui skiriama paramos lėšų suma – 66 710,67 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 66 710,67 Eur. Projektui kvietimo lėšų pakanka. 

Kviečiame svarstyti pritarimui/ nepritarimui Projektui ir jo perdavimui į kitą vertinimo etapą. 

 

(Kalbėjusiųjų vardai ir pavardės, kalbų turinys): Pastabų ir klausimų nepateikta. Pasisakančių 

nebuvo.________________________________________________________________________ 

 

NUTARTA: 

 Pritarti VP ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“:___________ 9 (devyni)_______________________ 

Balsavo „prieš“:______________0__________________________________________ 

Vietos projektų atrankos komiteto narių-stebėtojų veto: __________0_______________ 

 

 

 

  

Posėdžio pirmininkas (-ė)                                                                       Andrius Karlonas                        

                                                                                                                                  

Posėdžio sekretorius (-ė)                                                                       Brigita Montvilaitė     
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