
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO SPRENDIMO 
PRIĖMIMO PROCED ŪROS  PROTOKOLAS  NR. 21 

 
2017 m. sausio 30 d., 12.00 val. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūra 
Nr.21   vyko nuo 2017 m.  sausio 27  d. 12.30 val.   iki  2017 m.  sausio 30  d., 12.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus 
rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros 
strategija  2015 - 2020  metams“  metinės ataskaitos tvirtinimo“ 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; 
 
Iki 2017 m.  sausio 30  d., 12.00 val. į  klausimą atsakė VVG valdybos nariai: Asta Kisielienė - 
astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas Nedzinskas - 
nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;   Arvydas  Balčiūnas - 
arvydas.balciunas@arsa.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 „Alytaus rajono ir Birštono 
savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 
2020  metams“  metinės ataskaitos tvirtinimo. 

Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 
procedūros organizavimo: 
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)   vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-
01-08, Nr. 2016-00451)  42 ir 43 punktais vykdo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuotos  vietos plėtros strategijos 2015 - 2020  metams“ 
(toliau - VPS)  vidaus valdymą, stebėseną bei paruošia  ir VVG  valdybai  teikia tvirtinti, o vėliau 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽUM (toliau- NMA)  teikia  metines VPS  ataskaitas. VPS 
13 dalyje „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“  yra  išdėstytos nuostatos apie VPS 
stebėseną ir valdymą. 
VPS metinė ataskaita turi būti parengta, patvirtinta  ir pateikta NMA  iki kiekvienų einamųjų metų 
vasario 1 d. 
VVG administracija  pateikia metinę  VPS įgyvendinimo ataskaitą (prisegtas dokumentas), kurioje 
yra duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių 2016 metų  gegužės 
mėn. 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Kviečiame išanalizuoti ataskaitą ir pateikti savo nuomonę 
balsuojant nuo 2017 m.  sausio 27 d.  12.30 val.   iki  2017  m.  sausio 31 d., 12.00 val. 

NUTARTA.   Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono 
savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 
2020  metams“  metinės ataskaitos tvirtinimo. 



Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas 
Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;   Arvydas  
Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Rita Sabaitė - rita.sabaite@prokuraturos.lt; 
rita.sabaite@gmail.com;  Tomas Vailionis - tomas@grinduva.lt; Karolis Bunevičius - 
karolisbunevicius@gmail.com:  

8 - „už“,     
0 - „prieš“,      
4 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo. 
 Patvirtinta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuotos  vietos plėtros strategijos 2015 - 2020  metams“ (toliau - VPS) metinė   
įgyvendinimo ataskaita (pridedama).   

  
 

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


