ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
PROTOKOLAS NR.22
2019 m. vasario 7 d., 16.30 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpos, Naujoji g.48, Alytus
Posėdis vyko Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose.
Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas.
Susirinkimo sekretorė: Asta Kisielienė .
Iš viso VVG valdybos narių yra 12.
Susirinkime dalyvauja 8 VVG valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Aldona
Bunevičienė, Rūta Matonė, Asta Kisielienė, Tomas Vailionis, Edita Zagurskienė, Ramūnas
Kuzmickas, Tadas Džervus.
Kvorumas yra.
Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida
Vrubliauskienė, VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė, VPS finansininkė – buhalterė Jolita
Krasauskienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Laurita Marčiulionienė.
Išsirinktas posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Bendru valdybos sutarimu
pirmininkaujančiu pasiūlytas valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas, sekretore paskirta Asta
Kisielienė.
Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarta vienbalsiai.
Darbotvarkė:
1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo.
2. Dėl naujo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys
2.00/CultTrips 2.00“.
3. Dėl įgyvendinto teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės dzūkų turizmo
maršrutas“ ilgalaikio turto svarstymo.
4. Einamieji klausimai.
4.1. Dėl VVG narių prašymų svarstymo.
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.
1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo
VVG pirmininkė bei VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė informavo, kad
VVG valdyboje jau buvo svarstytas šis klausimas, tačiau galutinis sprendimas nepriimtas. Būtinos
lėšos, todėl VVG planuoja ieškoti finansavimo šaltinių:
1) kreiptis paramos pagal Žemės ūkio ministerijos skelbiamą konkursą Nacionalinė
parama kaimo bendruomenėms 2019 m;
2) naudoti VVG nario mokesčio sukauptas lėšas;.
VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas priminė, kad yra įvairūs savivaldybių
programos į kurias galima kreiptis kai bus paskelbti kvietimai.
VVG valdybos narys Ramūnas Kuzmickas siūlė, kad renginys būtų organizuotas taip, kad
vietos jame ir užimtumą atrastų ir jauni ir vyresni žmonės. Prieita bendra nuomonės, kad renginį
būtų galima organizuoti gamtoje (pvz: UAB „Tarzanija“, Daugų irklavimo bazės teritorijoje ar
pan.). Renginį organizuoti pavasarį / vasarą.
Balsuoti už visus pasiūlymus iš karto
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo.

8 balsai „už“ vienbalsiai rengiant Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio
minėjimą.
1) kreiptis paramos pagal Žemės ūkio ministerijos skelbiamą konkursą Nacionalinė
parama kaimo bendruomenėms 2019 m;
2) naudoti VVG nario mokesčio sukauptas lėšas;
3) kreiptis paramos į įvairias Alytaus rajono ar Birštono savivaldybių programas,
kurias galima kreiptis kai bus paskelbti kvietimai.
4) renginį organizuoti gamtoje (pvz.: UAB „Tarzanija“, Daugų irklavimo bazės
teritorijoje ar pan.).
5) renginį organizuoti pavasarį / vasarą.
2.SVARSTYTA. Dėl naujo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros
patirtys 2.00/CultTrips 2.00“.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad š. m. sausio 22 d. ji dalyvavo LR
žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdžio metu, buvo pristatytos
paramos paraiškų vertinimo ataskaitos, finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos priemonę, išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektorines, ir
projektų pagal Programos priemonę LEADER teikimas. Alytaus rajono VVG teiktas projektas
„Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00" įvertintas teigiamai ir finansavimas, įgyvendinant
tarptautinį projektą – suteikiamas – 97 262,00 Eur. Šio projekto koordinatorius bus Zeitkultur
Oststeirisch Kernland VVG iš Austrijos.
Tarptautinio bendradarbiavimo projekto tikslas - tiksliai panaudoti Europos įvairaus
pobūdžio kultūros paveldo sociokultūrinį ir turizmo potencialą. Be to, šis projektas turėtų skatinti
keitimąsi žmonėmis iš įvairių kaimo vietovių (turinčių mažiau turizmo tradicijų) ES su
skirtingomis kultūromis. Šiuo projektu norima aktyviai prisidėti prie vietos kultūrinio identiteto
realizavimo ir perkainojimo bei skatinti kultūrų dialogą (kaip buvusio tarptautinio
bendradarbiavimo projekto CultTrips 1.0 tęsinys, kuris buvo įgyvendintas projekto
koordinatoriaus Zeitkultur Oststeirisch Kernland VVG).
Projekto uždaviniai:
1. Dalyvauti tarptautiniuose ir regioniniuose susitikimuose bei konferencijoje bei
tarptautiniuose mokymuose.
2. Sukurti tarptautinę elektroninę platformą (1) ir skatinti vietinę, nacionalinę ir
tarptautinę rinkodarą ir pardavimų veiklas inovatyvių paslaugų "lėtos kultūros“ ir "lėto turizmo"
srityje.
3. Įtraukti vietos subjektus teikti „lėto keliavimo“ paslaugas, susipažinti su partnerių
projekto metu įvykdytais moksliniais tyrimais.
4. Organizuoti vietos suinteresuotų šalių „lėto turizmo“ mokymus, seminarus ir
patyriminius ir / ar mobilius seminarus, skirtus "lėto keliavimo" pavyzdžių analizei,
pritaikomumui ir vertinimui.
5. Laiku ir tinkamai parengti projekto ataskaitas.
6. Organizuoti projekto viešinimo priemones bei viešinti projektą.
2019 m. vasario 6 d. gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM raštą dėl
mokėjimo prašymų grafiko pateikimo, kurį teikia Alytaus rajono VVG kartu su Druskininkų
VVG dėl paraiškos „Lėtos kultūros patirtys 2.00/ CultTrips 2.00“.

NUTARTA. Dėl naujo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys
2.00/CultTrips 2.00“.

8 balsai „už“ vienbalsiai pritarti tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros
patirtys 2.00/CultTrips 2.00“.įgyvendinimui.
3.SVARSTYTA. Dėl įgyvendinto teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės
dzūkų turizmo maršrutas“ ilgalaikio turto svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad teritorinio bendradarbiavimo
projekto „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“ Nr. 4TT-KA-12-1-0004-PR0001 (toliau projektas) kontrolės laikotarpis baigėsi 2018 m. balandžio mėn., o projekto ilgalaikio turto
panaudos sutartys su Asociacija „Panemunės dzūkai“ irgi baigėsi 2018 m. rugpjūčio mėn. reikia
toliau spręsti ką daryti su ilgalaikiu turtu, kuris beveik visas, išskyrus baldus, yra nusidėvėjęs
(sąrašas pridedamas). Siūlome dalį turto, kuris yra puikiai išsilaikęs parduoti. Vyko diskusija.
NUTARTA. Dėl įgyvendinto teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės dzūkų
turizmo maršrutas“ ilgalaikio turto svarstymo.
8 balsai „už“ vienbalsiai pasitarti su iki šiol turtu panaudos sutarties pagrindais
disponavusia Asociacija „Panemunės dzūkai“ ir apklausti kitus galimus turto perėmėjus dėl
galimo turto perėmimo. Neesant turto perėmėjams daliai turto organizuoti aukcioną (sąrašas
pridedamas).
4.SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
4.1. SVARSTYTA. Dėl VVG narių prašymų svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad šiuo metu VVG turi 64 narius ir
yra gauti 2 VVG narių VšĮ „Padovanokim šypseną“ ir Ritos Sabaitės prašymai (pridedama) dėl
išstojimo iš VVG. Išstojimo priežastys nenurodytos. Vadovaujantis Alytaus rajono VVG įstatų 23
punktu nariai išstoja laisvai pranešę raštu valdybai. Po aukščiau minėtų narių išstojimo VVG turi
62 narius.
NUTARTA. Einamieji klausimai.
4.1. NUTARTA. Dėl VVG narių prašymų svarstymo.
8 balsai „už“ vienbalsiai pritarti VVG narių VšĮ „Padovanokim šypseną“ ir Ritos
Sabaitės prašymai (pridedama) dėl išstojimo.
Nuo 2019 m. vasario 7 d. VVG turi 62 narius (fizinius ir juridinius).

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Arvydas Balčiūnas
Asta Kisielienė

