
 

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR.12 

 

2018 m. spalio 3 d., 12.00 val. 

 

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

priėmimo procedūra Nr.12  vyko nuo 2018 m. spalio 1 d.,  15.00 val.   iki  2018 m. spalio 3 d., 

12.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr.6 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.6 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. spalio 1 d.,  15.00 val.   iki  2018 m. spalio 3 d., 12.00 val.  balsavo VVG  8 

valdybos nariai:  

  Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Rūta 

 Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydas  Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt;  Vytas 

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

Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com;  Edita Zagurskienė - edita.zagurskiene@arsa.lt;,  
editazagurskiene@gmail.com. 

 

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti 

vietos projektus Nr.6 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.6   

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

priėmimo procedūros  Nr. 6 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) (toliau - 

taisyklės) 53 punktu:  

„53. VPS vykdytoja, kvietimo teikti vietos projektus dokumentus parengusi 

savarankiškai ar suderinusi su Agentūra (gavusi Agentūros pastabas ir pagal jas dokumentus 

patikslinusi), imasi šių veiksmų (turi būti atlikti abu veiksmai):  

53.1. teikia kvietimo teikti vietos projektus dokumentus tvirtinti VPS vykdytojos valdymo 

organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo. VPS vykdytojos valdymo 

organo, turinčio teisę priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki – balsuoti 

dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentų patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, 
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užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo 

organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Prašymo 

nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos Taisyklių 18.1.9.2 

papunktyje. Jeigu po VPS vykdytojos valdymo organo narių prašymų nušalinti, kuriems yra 

pritariama, neužtenka VPS vykdytojos įstatuose nurodyto kvorumo sprendimui priimti, kvietimo 

teikti vietos projektus dokumentus tvirtina VPS vykdytojos visuotinis narių susirinkimas; 

53.2. skelbia kvietimą teikti vietos projektus.“. 

Atsižvelgiant į tai, VVG valdybos nariams pateikiama Paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.6. dokumentai  tvirtinimui: Paprasto kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 6 skelbimas ir 

vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas su priedais (pridedama) ir siūloma Paprastą kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 6 paskelbti  nuo 2018 m. spalio 8 d.  8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 19 d. 

17 val.   

VVG Paprastas kvietimas teikti vietos projektus turi būti paskelbiamas: 

1. bent viename VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame 

laikraštyje; 

2.  VVG  interneto tinklalapyje; 

3.  Siunčiamas Agentūrai, kad  būtų paskelbtas Agentūros  interneto tinklalapyje 

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

              Kviečiama balsuoti.  

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.6 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.6   

paskelbimo.  
Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.6 dokumentus:  Paprasto kvietimo 

teikti vietos projektus  Nr. 6 skelbimą ir vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais 

(pridedama).  

Paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 6  paskelbti nuo 2018 m. spalio 8 d.  8.00 val. 

iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17 val.  

Paprastą kvietimą  teikti vietos projektus Nr. 6  paskelbti: 

1. bent viename VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame 

laikraštyje. 

2.  VVG  interneto tinklalapyje; 

3.  Siųsti Agentūrai, kad  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                                                                                   Arvydas Balčiūnas 

  

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros                                                     Vida Vrubliauskienė 

sekretorė                                                       


