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2016 m.  lapkričio 21 d., 11.00 val. 

 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūra Nr.20   

vyko nuo 2016 m.  lapkričio  16  d. 20.30 val.   iki  2016 m. lapkričio   21 d., 11.00 val.  svarstymui pateiktas 
klausimas „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės logotipo svarstymo“ iš el. p.: 
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. išsiųstas 12   Alytaus rajono VVG valdybos narių 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; Jolantai Kručkauskaitei - 
jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolei Dirginčienei - meras@birstonas.lt; Ritai Sabaitei - 
rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com Tadui Džervui -  tadasdzervus86@gmail.com; Tomui 
Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Karoliui Bunevičiui - karolisbunevicius@gmail.com; 

 Balsavime dalyvavo  9 VVG valdybos nariais: Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda 
Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta  Matonė - 
ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydas  Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Nijolė Dirginčienė - 
meras@birstonas.lt; Rita Sabaitė - rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com;  Tomas Vailionis - 
tomas@grinduva.lt; Karolis Bunevičius - karolisbunevicius@gmail.com; 

 Kvorumas yra. 
 
1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės logotipo svarstymo 

 
Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  pagal VVG narių sprendimą ir 2015 m. 

rugsėjo 11 d. Juridinių asmenų registro patvirtintus įstatus  veikia Alytaus rajone ir Birštono kaimiškojoje 
teritorijoje. Alytaus rajono savivaldybės sprendimu VVG turėjo teisę naudotis Alytaus rajono savivaldybės 
herbu, tačiau susijungus teritorijoms neetiška naudoti  vienos savivaldybės herbą ar simbolį, o sujungti 
Alytaus rajono savivaldybės  herbo lelijas ir Birštono savivaldybės simbolį – banginuką - ekspertų nuomone 
- yra be galo sudėtinga technine ir logotipo paaiškinimo prasme. Ekspertai teigia, kad dėl to visada kiltų 
diskusijų ir  papildomų klausimų Atsižvelgdami į specialistų nuomonę teikiame Jums  svarstymui ir 
balsavimui parengtą neutralų Alytaus rajono VVG logotipą:   

.  

 
 

Jeigu  Jūsų atsakymas ir požiūris į šį ženklą  yra  neigiamas prašytume pateikti savo siūlomo logotipo 
variantą (piešinį), nes  naujo VVG logotipo kūrimas vyksta be jokių lėšų  nuo 2016 m. rugpjūčio mėn., o 
svarstymas nuo  2016 m. rugsėjo mėn. Elektroniniu  paštu  visiems VVG nariams buvo siunčiami  logotipų  
piešiniai  ir esame gavę tik 3 atsakymus pastebėjimus,  tačiau  be konkretaus pasiūlymo (piešinio).   
Kviečiame  balsuoti.   

NUTARTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės logotipo svarstymo 
 
8 - „už“,     
1- „prieš“,     
3  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.  
 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės logotipas nuo 2016 m. lapkričio 21 d. 
 



 
 
 
Rašytinio sprendimo priėmimo  
procedūros  pirmininkas                                                                                       Arvydas Balčiūnas    
 
 
Rašytinio sprendimo priėmimo  
procedūros  sekretorė                                                                                            Vida Vrubliauskienė 


