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Alytaus rajono savivaldybėje (II a. Kolegijos  salė)  Pulko g. 21, Alytus 
 

Posėdis vyko 2016 m. rugsėjo 28 d., 15.00 val., Alytaus rajono savivaldybėje (II a. 
Kolegijos  salė)  Pulko g. 21, Alytus. 

Posėdis organizuotas Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko iniciatyva  pagal 54 
VVG įstatų punktą (darbotvarkė pridedama). Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai 
(toliau - VVG nariai) apie susirinkimą buvo informuoti elektroniniu paštu, informacija apie 
susirinkimą  buvo  paskelbta interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt (pridedama); 

Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas. 
Susirinkimo sekretorė:  Giedrė Aldonienė.  
Iš viso VVG  valdybos  narių yra registruota 12 narių. 
Susirinkime dalyvauja 9 valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Giedrė Aldonienė, Rita 

Sabaitė,  Nijolė Dirginčienė, Tomas Vailionis,  Jolanta Kručkauskaitė, Asta Kisielienė, Karolis 
Bunevičius,  Linas Nedzinskas  

(dalyvių sąrašas su parašais pridedamas).  
Kvorumas yra.  
 
Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: Alytaus rajono VVG pirmininkė bei  VPS  

administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: 
VPS administratorė Brigita Montvilaitė ir  VPS finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė,  
Viešųjų ryšių specialistas Ignas Čekanauskas, svarstant antrą darbotvarkės klausimą dalyvauja 
Martynas Vaškevičius.  

 
Darbotvarkė:  

 
1. Dėl     Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklių. 
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. 

4. Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektinių lėšų. 
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“. 

5.3. Dėl advokato Vytauto Aginto prašymo. 
5.4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės  logotipo svarstymo. 

 
Alytaus rajono VVG  valdybos pirmininkas (toliau – VVG  valdybos pirmininkas) Arvydas  

Balčiūnas perskaitė darbotvarkę ir paprašė ją patvirtinti.  Pristatė posėdyje dalyvaujančius svečius. 
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.  



VVG  valdybos pirmininkas  pradėjo posėdį ir priminė, kad reikia išsirinkti posėdžio 
pirmininką ir sekretorių. Pirmininkaujančiu  pasiūlytas ir išrinktas VVG  valdybos pirmininkas  
Arvydas Balčiūnas, o Arvydas Balčiūnas pasiūlė  posėdžio sekretore paskirti Giedrę Aldonienę 
Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūrai pritarta vienbalsiai.  

  
1.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų  

taisyklių. 
 
VVG  valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas  informavo valdybos narius, kad būtina  

pakeisti  Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklių 171,172 
punktus (taisyklės pridedamos) ir pakvietė balsuoti. 

 
NUTARTA. Dėl   naujų narių  priėmimo į Alytaus rajono VVG narius. 
9 balsai „už“ (vienbalsiai)  pakeisti  Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintų 

viešųjų pirkimų  taisyklių 171,172 punktus (taisyklės pridedamos). 
 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupė valdybai pateikto  prašymo 
įsidarbinti svarstymo. 

VVG  valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas  informavo valdybos narius, kad 2016 m. 
rugsėjo19 d. gautas VVG  valdybai adresuotas Martyno Vaškevičiaus prašymas (su pridedamaisiais 
dokumentais)  priimti jį dirbti VPS administratoriumi 0,5 etato. VVG  valdybos pirmininkas 
pakvietė pasisakyti į posėdį atvykusį pretendentą VVG  dirbti VPS administratoriumi Martyną 
Vaškevičių. Pretendentas prisistatė ir įrodė, kad turi reikiamas  Leader žinias ir kvalifikaciją (turi 
aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje, taip  kaip ir 
apibrėžta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  
vietos plėtros strategijoje  2015 - 2020  metams“, todėl valdybos nariams  buvo  pasiūlyta balsuoti, 
kad Martynas Vaškevičius nuo 2016 m. lapkričio 2 d.  būtų įdarbintas  VVG VPS administratoriumi  
0,5 etato ir jam mokamas darbo užmokestis  taip kaip nurodoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr.3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-
01-08, Nr. 2016-00451)  bei  vadovaujantis  jo darbo stažu VVG. 
 

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupė valdybai pateikto  prašymo įsidarbinti 
svarstymo. 

9 balsai „už“ (vienbalsiai)   priimti Martyną Vaškevičių 0,5 etato dirbti Alytaus rajono 
vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos (VPS) administratoriumi ir jam mokėti darbo 
užmokestį  taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. 
įsakyme Nr.3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 
plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451)  bei   
vadovaujantis  jo darbo stažu VVG. 
 

3. SVARSTYTA. 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. 
 

VVG  valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas  informavo valdybos narius, kad 2016 m. 
rugsėjo 19 d. VVG iš Nacionalinės mokėjimo agentūros  prie ŽUM gavo raštą „Dėl vietos plėtros 
strategijos“ (pridedama). Rašte pateikta informacija, rekomendacijos patikslinti „Alytaus rajono ir 



Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategiją  
2015 - 2020  metams“ (toliau - VPS)  7 dalies 7.5. eilutę „VPS sąsaja su VVG teritorijos 
strateginiais dokumentais ir ESBJRS“. Siūloma įraukti VPS sąsają su ESBJRS, nes ateityje gali kilti 
problemų dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų (pateikiama patikslinta VPS 7 dalis).  

 Atsižvelgiant į tai, kad VPS tikslinama VVG iniciatyva reikėtų patikslinti VPS 10 dalies  
10.3.1. ir 10.3.2 eilutes pagal pridedamus dokumentus. Šios eilutės tikslinamos todėl, kad 2017 m. 
kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.2 būtina įtraukti ir VPS II prioriteto priemones   
LEADER-19.2-7, LEADER-19.2-SAVA-6. Tai ne pelno projektai, kurie aktualūs visos VVG 
teritorijos vystymui ir atsinaujinimui (pateikiama patikslinta VPS 10 dalis). 

 VVG  valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas  pakvietė balsuoti už visus pakeitimus iš 
karto, nes šie VPS tikslinimai neturės neigiamos įtakos VPS įgyvendinimui, suplanuotų rezultatų  
ir rodiklių pasiekimui. VPS keitimai užtikrins spartesnį ir tinkamesnį VPS rezultatų pasiekimą.  
 

NUTARTA. 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  

9 balsai „už“ (vienbalsiai)  pagal pridedamus dokumentus patikslinti 7 dalies 7.5. eilutę 
„VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS“ (ES Baltijos jūros regiono  
strategija“ ir VPS 10 dalies „2017 m.“ 10.3.1. ir 10.3.2 eilutes (tikslinamos VPS dalys pridedamos). 

 
4.SVARSTYTA.  Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektinių lėšų. 
 
Pranešėja Alytaus rajono  VVG  projektų buhalterė – finansininkė  Jolita Krasauskienė  

informavo  VVG  valdybos narius, kad Alytaus rajono savivaldybės administracija  VVG buvo 
suteikusi 6948,65 Eur paramą projektui „Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo 
baigiamasis  etapas“. VVG  panaudotos projekto lėšos  pagrįstos PVM sąskaitomis – faktūromis.  
Sutaupytos ir PVM sąskaitomis – faktūromis nepagrįstos lėšos 3824,64 Eur  turi būti  sugrąžintos 
paramos teikėjai  savivaldybei, todėl prašoma balsuoti dėl pritarimo grąžinti nepanaudotas lėšas  - 
3824,64 Eur  savivaldybei.  

 
NUTARTA. Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektinių lėšų. 
9 balsai „už“ (vienbalsiai)   grąžinti nepanaudotas  Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

projekto „Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis  etapas“ lėšas 
3824,64 Eur   paramos davėjai Alytaus rajono savivaldybės administracijai.   

 
5.SVARSTYTA.  Einamieji klausimai.  
5.1. SVARSTYTA.   Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės  VPS administratorės  

Brigitos Montvilaitės komandiruotės į Vokietiją ataskaitos  pristatymo. 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės  VPS administratorės  Brigita Montvilaitė pristatė 

VVG  valdybos nariams komandiruotės į Vokietiją ataskaitą (pridedama). Ši ataskaita bus 
paviešinta VVG svetainėje www.alytausrvvg.lt.  

5.2. SVARSTYTA.   Informacija apie vykdomus  visuomenės informavimo ir viešinimo 
renginius   „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių 
inicijuota  vietos plėtros strategiją  2015 - 2020  metams“. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  VPS viešųjų ryšių specialistas Ignas Čekanauskas 
VVG valdybos  nariams pristatė informaciją apie VVG vykdomus  ir planuojamus visuomenės 
informavimo ir viešinimo renginius susijusius su VPS. 

5.3. SVARSTYTA.   Dėl advokato Vytauto Aginto prašymo. 



VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad  VVG  gavo 
advokato Vytauto Aginto prašymą ir supažindino  valdybą su  minėtu prašymu ir atsakymo į 
prašymą  projektu bei paprašė svarstyti.   

 
5.4. SVARSTYTA.   Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės  logotipo svarstymo. 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės  VPS viešųjų ryšių specialistas Ignas Čekanauskas 

VVG valdybos  nariams pristatė informaciją, kad dėl dviejų savivaldybių VVG teritorijoje  būtina 
sukurti VVG logotipą, nes šiuo metu yra  naudojamas Alytaus rajono savivaldybės herbas ir tai yra 
neetiška Birštono savivaldybės atžvilgiu  bei pateikė VVG valdybos nariams pasiūlymus. 

 
 

NUTARTA.  Einamieji klausimai:     
5.1.  Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės  VPS administratorės  Brigitos Montvilaitės 

komandiruotės į Vokietiją ataskaitos  pristatymo. 
9 balsai „už“ (vienbalsiai)  pritarti  VPS administratorės  Brigita Montvilaitės  

komandiruotės į Vokietiją ataskaitai ir paviešinti ją www.alytausrvvg.lt .  
 
5.2. SVARSTYTA.   Informacija apie vykdomus  visuomenės informavimo ir viešinimo 

renginius   „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių 
inicijuota  vietos plėtros strategiją  2015 - 2020  metams“. 

9 balsai „už“ (vienbalsiai)  pritarti  VVG vykdomiems   ir planuojamiems su VPS  
viešinimu susijusiems visuomenės informavimo ir viešinimo veiksmams  ir  renginiams.  
 

5.3. Dėl advokato Vytauto Aginto prašymo. 
9 balsai „už“ (vienbalsiai)  pritarti  VVG atsakymui į advokato Vytauto Aginto  prašymą. 
 
5.4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės  logotipo svarstymo. 
9 balsai „už“ (vienbalsiai)   sukurti Alytaus rajono VVG logotipą ir pateikti pasiūlymus 

svarstyti VVG valdybai bei su logotipo pasiūlymais  supažindinti visus VVG narius  ir atsižvelgti į 
daugumos pastabas.  

 
 

 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                       Arvydas Balčiūnas 
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                            Giedrė Aldonienė   
 


