
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  

PROTOKOLAS NR.11 

 

2018 m. rugpjūčio 21 d., 15.45 val. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpos, Naujoji g. 48, Alytus 

         

Posėdis  vyko Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose. Alytaus rajono VVG valdybos 

nariai (toliau – VVG nariai) apie susirinkimą buvo informuoti el. paštu ir telefonu. Informacija 

apie susirinkimą buvo paskelbta www.alytausrvvg.lt svetainėje. 

        Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas. 

        Susirinkimo sekretorė: Giedrė Aldonienė. 

        Iš viso VVG valdybos narių yra 12. 

        Susirinkime dalyvauja 8 VVG valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Aldona Bunevičienė, 

Giedrė Aldonienė, Tadas Džervus, Ramūnas Kuzmickas, Vytas Kederys, Rūta Matonė, Milda 

Stanevičienė  

        Kvorumas yra. 

        

        Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida 

Vrubliauskienė, VVG VPS administratoriai Brigita Montvilaitė ir Martynas  Vaškevičius.  

        Darbotvarkė: 

 

1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo 

2. Einamieji klausimai. 

Alytaus rajono VVG valdybos  narys Arvydas Balčiūnas pristatė darbotvarkę ir paprašė 

ją patvirtinti.  

Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai. 

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė priminė, kad reikia išsirinkti posėdžio pirmininką ir 

sekretorių. Bendru valdybos sutarimu pirmininkaujančiu pasiūlytas valdybos  narys  Arvydas 

Balčiūnas, sekretore pasiūlyta paskirti Giedrė Aldonienė. 

              Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarta vienbalsiai. 
 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo. 

 

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė priminė, kad VVG valdyba neturi išsirinkusi 

valdybos  pirmininko. Valdybos narys Vytas Kederys  pasiūlė  valdybos pirmininku rinkti Arvydą 

Balčiūną. Kitų pasiūlymų nebuvo todėl pasiūlyta balsuoti. 

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo. 

 

7 balsai „už“  , 1 susilaikė (Arvydas Balčiūnas nebalsavo) Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės valdybos pirmininku išrinktas Arvydas Balčiūnas. 

 

 2.Einamieji klausimai. 

1.Einamasis klausimas. 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad yra 

gautas Alovės  bendruomenės prašymas (pridedama) išstoti iš VVG narių  Valdybos nariai 

pasidomėjo išstojimo priežastimis. VVG pirmininkė paaiškino, kad Alovės bendruomenė nėra 

aktyvi VVG narė, narystės mokesčio nėra mokėjusi  už 2017 m.ir šiais einamaisiais metais, eilę 

metų  nedalyvauja VVG visuotiniuose narių susirinkimuose bei  VVG  nariai vadovaudamiesi  

http://www.alytausrvvg.lt/


VVG įstatų 23 punktu gali laisvai išstoti iš VVG, raštu apie tai  pareiškę VVG valdybai. Išstojus 

nariams reikia patikslinti VVG narių sąrašą. 

2.Einamasis klausimas. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad yra 

gautasAlytaus rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl „Alytaus rajono ir Birštono 

savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 -

2020 metams“ (toliau - VPS) keitimo (pridedama). Atsižvelgiant į prašymo turinį VPS gali būti 

keičiama tik visuotinio narių susirinkimo  nutarimu.  VVG pirmininkė pasiūlė organizuoti VVG 

visuotinį narių susirinkimą. Vyko diskusija, kurios metu pasiūlyta balsuoti už Visuotinio VVG 

narių  susirinkimo organizavimą 2018 m. spalio mėnesio pirmoje pusėje. VVG pirmininkė VVG 

visuotinio narių susirinkimo   dieną  ir valandą  nustato savo nuožiūra.  

  

 

NUTARTA. 2.Einamieji klausimai. 

1.Einamasis klausimas: 

 

8 balsai „už“  pritarti Alovės kaimo bendruomenės prašymui išstoti iš VVG  bei VVG 

pirmininkei patikslinti VVG narių sąrašą.  

 

         2.Einamasis klausimas: 

 

   8 balsai „už“  Visuotinį VVG narių  susirinkimą  dėl VPS keitimo organizuoti 2018 m. 

spalio mėnesio pirmoje pusėje. VVG pirmininkas VVG visuotinio narių susirinkimo   dieną  ir 

valandą  nustato savo nuožiūra.  
 
Posėdžio pirmininkas                                                                                             Arvydas Balčiūnas 

 

Posėdžio  sekretore                                                                                                  Giedrė Aldonienė 


