
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  VALDYBOS POSĖDŽIO NR. 29 

DARBOTVARKĖ 

 

2017 m.  gruodžio 20 d., 13.30 val., 

 

Bendruomenės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ (Alovės amatų kiemelio) patalpose, 

Mokyklos g.5, Alovė, Alovės sen., Alytaus r. sav. 

 

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: Asta Kisielienė. 

        Iš viso VVG valdybos narių yra 12. 

        Susirinkime dalyvauja 7 VVG valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas,  Linas Nedzinskas,  Giedrė 

Aldonienė,  Rūta  Matonė, Asta  Kisielienė, Tadas Džervus, Milda Stanevičienė. 

        Kvorumas yra. 

        

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

Vrubliauskienė. 

         

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl   Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  pirmininko ataskaitos.  

2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės  pirmininko  ataskaitos.  

3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018  m. veiklos  pasiūlymų. 

4. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo,  vietos plėtros strategijos sutarties  keitimo.  

5. Dėl  teritorinio  ir tarptautinio  projektų. 

6. Einamieji klausimai. 

6.1. Dėl VPS ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 

6.2. Dėl informacijos pateikimo  spaudai arba viešinimo.  

 

Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pristatė darbotvarkę ir 

paprašė ją patvirtinti.  

Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai. 

VVG valdybos pirmininkas priminė, kad reikia išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. 

Bendru valdybos sprendimu pirmininkaujančiu pasiūlė Arvydą Balčiūną, sekretore paskirta  Asta 

Kisielienė. 

Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarė vienbalsiai. 

 

 

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

ataskaitos  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  pirmininkas  Arvydas Balčiūnas pristatė  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  pirmininko  ataskaitą  ir paprašė už ją balsuoti bei 

teikti ją  svarstyti  Alytaus rajono vietos veiklos grupės  visuotiniam narių susirinkimui. 

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

 6 balsai „už“,   1 balsas susilaikė (Arvydas Balčiūnas Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

valdybos  pirmininkas susilaikė)  pritarta  Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  

http://www.alytausrvvg.lt/


pirmininko ataskaitai ir nutarta  ją svarstyti  teikti Alytaus rajono vietos veiklos grupės  visuotiniam 

narių susirinkimui.  

2. SVARSTYTA. Dėl   Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  pirmininko 

ataskaitos  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė  Vida Vrubliauskienė pristatė  valdybai  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  pirmininko  ataskaitą () ir paprašė už ją balsuoti bei 

teikti ją  svarstyti  Alytaus rajono vietos veiklos grupės  visuotiniam narių susirinkimui. 

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

 7 balsai „už“   pritarta  Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko ataskaitai ir nutarta  ją 

svarstyti  teikti Alytaus rajono vietos veiklos grupės  visuotiniam narių susirinkimui.  

             3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018  m. veiklos  pasiūlymų. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė  Vida Vrubliauskienė pristatė  valdybai , 

kad  2017 m. gruodžio 29 d baigiasi trijų metų valdybos narių kadencija (2014 m. gruodžio 29 d. - 

2017 m. gruodžio 29 d ). Valdybos nariai bus perrinkti 2017 m. gruodžio 20 d. visuotiniame 

rinkiminiame   narių susirinkime. Valdyboje turi rotuoti 1/3 narių (bent po vieną iš kiekvieno 

sektoriaus), dalyvauti ne mažiau kaip 1/3 jaunų žmonių, reikia paisyti moterų/ vyrų  dalyvavimo 

principo santykiu 60/40 ir atkreipti dėmesį, kad valdyboje turėtų būti bent vienas asmuo iki 25 m. 

 Taip pat informuota, kad  nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 22 d. 

organizuojamas pirmasis kvietimas, nes   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽUM ir valdyba jau 

yra pritarusi dokumentacijai.  

2018 m. vasario 16 d. vyksiančiam Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio šalyje minėjimui  

VVG taip pat ruošiasi iš anksto, nes nuo 2017 m. lapkričio iki 2018 m.   vasario 10 yra paskelbtas 

suvenyrų konkursas „100 suvenyrų Lietuvos šimtmečiui“. Šį konkursą VVG paskelbė kartu su 

Alytaus turizmo informacijos centru ir Pivašiūnų amatų centru. Informacija apie konkursą 

skelbiama VVG interneto svetainėje.  

 VVG taip pat dalyvauja nacionalinių organizacijų tinkluose ir 2018 m. žada toliau aktyviai 

tęsti narystės veiklas VVG tinkle, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos vietos 

bendruomeninių organizacijų sąjungos, Lietuvos kaimo tinklo  organizuojamose veiklose.  

VVG planuoja  2018 m.  skelbti arba organizuoti   8  naujus kvietimus. Dalyvauti teritorinio 

ir tarptautinio bendradarbiavimo projektuose.   Padėti VVG  nariams  įgyvendinti įvairius projektus, 

partnerystės būdu dalyvauti įvairiuose projektuose. Esant palankioms galimybėms imtis ūkinės -  

komercinės veiklos, organizuoti įvairias informacines VPS viešinimo veiklas, esant galimybėms 

dalyvauti  įvairiuose VVG teritoriją reprezentuojančiuose renginiuose. 2018 m. eigoje  keisti 

strategiją dėl faktinių planų vykdymo neatitikimų, techninių klaidų, teisės aktų pasikeitimų ar kitų 

panašių. Taip pat esant poreikiui tikslinti VPS administravimo finansinį planą.  

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018  m. veiklos  pasiūlymų. 

7 balsai „už“   pritarti   visiems pateiktiems Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. 

veiklos  pasiūlymams (pridedama). 

4. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo,  vietos plėtros strategijos sutarties  

keitimo.  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo valdybos 

narius, kad  VVG vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. 

įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451)  (toliau – 

http://www.infolex.lt/ta/350965
http://www.infolex.lt/ta/350965
http://www.infolex.lt/ta/350965


Taisyklės) 82.7 papunkčiu Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽUM (toliau – Agentūra)  gali 

teikti dokumentus dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ (toliau – VPS ) keitimo 

inicijavimo už 2017 m.  Keitimai susiję su teisės aktų pasikeitimais, techninėmis klaidomis ir 

faktiniais neatitikimais ar pan.. Visi planuojami VPS pakeitimai turės teigiamą arba neutralų 

poveikį VPS įgyvendinimui ir jos rezultatams ir parašė balsuoti, kad 2017 m. pakeisti „Alytaus 

rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros 

strategiją 2015 - 2020  metams“ (pridedama)  ir  apie tai  visus informuoti VVG visuotiniame narių 

susirinkime. 

 

               NUTARTA. 

1 nutarimas 4 darbotvarkės klausimu:  

7 balsai „už“ 2017 m. keisti „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategiją 2015 - 2020  metams“ (pridedama), apie tai  VVG 

narius  informuoti VVG visuotiniame narių susirinkime. 

  

2 nutarimas 4 darbotvarkės klausimu:  

7 balsai „už“ 2018 m.  keisti „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 - 2020  metams“  sutartį.  

                

5. SVARSTYTA. Dėl  teritorinio  ir tarptautinio  projektų.  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė  Vida Vrubliauskienė informavo VVG 

valdybos narius, kad   NMA   jau  skelbiami   kvietimai  VVG teikti teritorinio ir tarptautinio 

bendradarbiavimo  projektus. VVG yra  gavusi pasiūlymus bendradarbiauti teritorinio 

bendradarbiavimo projekte  su Trakų krašto vietos veiklos grupe,  kuri ir būtų  projekto pareiškėja,o 

partnerėmis taptų   Prienų vietos veiklos grupe, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių organizacija 

(Dzūkijos VVG) ir Alytaus rajono vietos veiklos grupė. 

 Ryšiai dėl tarptautinio  bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo jau realiai užmegzti su 

Druskininkų vietos veiklos grupe, kuri yra techninio bendradarbiavimo projekto 2017 m.  pareiškėja 

kartu su Alytaus rajono vietos veiklos grupe, Šventosios žuvininkystės regiono  vietos veiklos grupe 

ir  Markische Seen VVG iš Vokietijos (pridedama). Tikimasi, kad parama Druskininkų VVG 

projektui   galimai bus  gauta  2018 m. vasario mėn. ir tada bus organizuojamos projekto veiklos. 

 Galimai Alytaus rajono VVG kreipsis  paramos dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto 

(informacija apie planuojamą projektą ir partnerius pridedama).  

 Paprašyta  pritarti VVG administracijos veiksmams  dėl teritorinio ir tarptautinio projekto 

veiklų  bei dėl  tarptautinio projekto įgyvendinimo  pagal pridedamą informaciją.  

               NUTARTA. Dėl  teritorinio  ir tarptautinio  projektų. 

7 balsai „už“ pritarti VVG administracijos veiksmams  dėl teritorinio ir tarptautinio 

projektų įgyvendinimo  planų pagal pridedamą informaciją (pridedama). 

 

6.SVARSTYTA. Einamieji klausimai: 

6.1.  Dėl VPS ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo.  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė  Vida Vrubliauskienė paprašė patvirtinti  

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos 

plėtros strategijos 2015 - 2020  metams“ 2017 m. ataskaitą (pridedama) ir paprašė esant poreikiui 

pagal faktus ją patikslinti ir teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽUM. 



6.2. Dėl informacijos pateikimo  spaudai arba viešinimo.  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pateikė 

pasiūlymą, kad VVG valdybos nariai  gavę paklausimus iš  viešų asmenų, spaudos ar kitokio 

panašaus pobūdžio priemonių dėl  informacijos apie VVG  tikslumo ir teisingumo atsakymus 

atidėtų  ir informaciją  susiderintų su tiksliai informaciją  žinančiais VVG administracijos  

darbuotojais, valdybos nariais, arba nukreiptų interesantus pas VVG pirmininką ir  paprašė balsuoti 

už pasiūlymą.    

VVG pirmininkė Vida  Vrubliauskienė priminė, kad VVG valdyba 2010 m. lapkričio 12 d. 

protokolu Nr. 14 yra  patvirtinusi „Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacijos pateikimo 

visuomenei ir žiniasklaidos atstovams tvarkos aprašą“.  

 

NUTARTA. Einamieji klausimai. 

6.1. Dėl VPS ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 

7 balsai „už“  patvirtinti „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“   2017 m. ataskaitą 

(pridedama) ir esant poreikiui pagal faktus arba esant techninėms klaidoms ją tikslinti ir teikti 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽUM. 

6.2. Dėl informacijos pateikimo  spaudai arba viešinimo.  

7 balsai „už“  patvirtinti, kad  VVG valdybos nariai  gavę paklausimus iš  viešų asmenų, 

spaudos ar kitokio panašaus pobūdžio priemonių dėl  informacijos apie VVG  tikslumo ir 

teisingumo atsakymus atideda  ir informaciją  susiderina su tiksliai informaciją  žinančiais VVG 

administracijos  darbuotojais, valdybos nariais arba nukreipia interesantus pas VVG pirmininką.               

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Arvydas   Balčiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                       Asta Kisielienė  




