
 

 

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS  NR.44 

 

2020 m. vasario 18 d., 16.00 val. 

 

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

priėmimo procedūra Nr.44  vyko nuo nuo 2020 m. vasario 17 d., 14.30 val.   iki  2020 m.  vasario  

18 d. 16.00 val. Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl  pritarimo komandiruotei 

 

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Andrius Karlonas 

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;  Andriui Karlonui – andriuskarlonas@gmail.com;  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 2020 m. vasario 17 d., 14.30 val.   iki  2020 m.  vasario  18 d. 16.00 val. balsavo 11 

VVG valdybos narių: 

Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas 

Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta  Matonė - 

ruta.vertinskaite@gmail.com;  Andrius Karlonas – andriuskarlonas@gmail.com;  Tomas Vailionis - 

tomas@grinduva.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  pritarimo komandiruotei. 

 

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

sprendimo priėmimo procedūra Nr.44  organizavimo:  

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) gavo VVG tinklo  kvietimą 2020 m.  

gegužės 6-10 dienomis   dalyvauti   tarptautiniame seminare Kroatijoje „Vietos veiklos grupių 

geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“.  

Informacija apie planuojamą komandiruotę į Kroatiją.   

Planuojamos komandiruotės tema: dalyvavimas tarptautiniame seminare Kroatijoje 

„Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: 

Kroatijos patirtis“. 

Planuojamos komandiruotės tikslas - supažindinti su LEADER metodo įgyvendinimu 

Kroatijoje (vietos veiklos grupių patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektų 

apžiūrėjimas, darbo vietų kūrimo projektai, paveldo objektų išsaugojimas LEADER metodu). 

Komandiruotės data ir vieta: 2020 m. gegužės 6-10 d., Zadaro regionas (Starigrad 

Paklenica), Kroatija.  

Komandiruotės darbotvarkė (pridedama):  
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Gegužės 6 d. – kelionė skrydis Kaunas-Zadaras. Seminaras „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo geroji patirtis ir priemonės kaimo vietovėse“, susitikimas LAG Laura. Projektų, 

finansuojamų LEADER lėšomis lankymas.   

Gegužės 7 d. - seminaras ,,Bendruomenių vaidmuo savivaldai ir vietos valdžios vaidmuo 

bendruomenėms: bendradarbiavimas keliant ekonominę bei socialinę gerovę kaimiškoje vietovėje“, 

susitikimas su Biogrado savivaldybės kaimo bendruomenių atstovais. 

Gegužės 8 d. – seminaras „Kultūrinio paveldo ir tradicinių amatų populiarinimas 

LEADER pagalba“, susitikimas su LAG KRKA.  

Gegužės 9 d. – susitikimas su smulkaus verslo atstovais, seminaras „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo patirtis ir pamokos, kuriant naujas darbo vietas“. Projektų, finansuojamų LEADER 

lėšomis lankymas.  

Gegužės 10 d. – kelionė skrydis Zadaras – Kaunas. 

Organizatoriai ir jų kontaktai: Kroatijos vietos veiklos grupės: LAG Laura Biograd na 

Moru, kontaktinis asmuo: Ivan Čupič lag.laura2009@gmail.com, LAG Krka, kontaktinis asmuo 

Joško Lokas lagkrka@gmail.com.  

 Komandiruotės, kelionės ir nakvynės  išlaidos  bus padengtos iš Alytaus rajono vietos 

plėtros strategijos administracijos darbuotojams skirtų specialių  išlaidų komandiruotėms užsienyje. 

 Siūloma komandiruoti VVG administracijos  asmenis -   Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės  Vietos plėtros strategijos administravimo vadovę Vidą Vrubliauskienę ir Alytaus rajono 

vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos finansininkę – buhalterę Jolitą Krasauskienę.  

NUTARTA. Dėl  pritarimo komandiruotei. 

pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos administravimo 

vadovės Vidos Vrubliauskienės ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos 

finansininkės – buhalterės Jolitos  Krasauskienės komandiruotei 2020 m. gegužės 6-10 d.  vykti ir 

dalyvauti tarptautiniame seminare Kroatijoje „Vietos veiklos grupių geroji patirtis, įgyvendinant 

vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“. 

  

  11  - „už“;   

   0 -  „prieš“;       

   1 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                                    Andrius Karlonas 

 

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros                                                     Vida Vrubliauskienė      

sekretorė                   
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