
  

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR. 2 

 

2018 m.  balandžio 6 d., 21.00 val. 

 

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

priėmimo procedūra Nr.2  vyko nuo 2018 m.  balandžio 6  d., 16.20  val.   iki  2018 m.   balandžio 6 

d., 21.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas:  Dėl komandiruotės suderinimo.  

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkė Giedrė Aldonienė.  

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;  Arvydui  Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; 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 2018 m.  balandžio 6  d., 16.20  val.   iki  2018 m.   balandžio 6 d., 21.00 val.   

atsakė  7 VVG valdybos nariai: Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com; Linas 

Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Rūta  Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com; Editai 

Zagurskienei - edita.zagurskiene@arsa.lt; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Giedrė 

Aldonienė - giedre@tarzanija.lt; Tadas Džervus - tadasdzervus86@gmail.com;  

 

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA. Dėl komandiruotės suderinimo.  
Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) 2018 m. kovo 26 d. gavo Leipalingio 

progimnazijos (Alėjos g.36, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel.831343373) raštą „Dėl Alytaus 

rajono vietos veiklos grupės dalyvavimo projekte ir renginyje“ Nr. V15 -74, kuriuo VVG kviečiama 

dalyvauti ES regioninės plėtros fondo Interreg V-A LT-PL finansuojamame bendradarbiavimo 

programos projekte Nr. LT-PL-2S-168 „Kultūros maršrutai be sienų“ (toliau - projektas). 
Leipalingio progimnazija 2018 m. balandžio 9 d. kviečia VVG pirmininkę ir VPS administravimo 

vadovę Vidą Vrubliauskienę vykti į projekto Kontaktų Forumą, kuris vyks Mickevičiaus g.32, Punske, 

Lenkijos Respublikoje bei Kontaktų Forume pristatyti VVG veiklą, VPS priemones, susijusias su kultūrinio - 

kulinarinio paveldo puoselėjimu, turizmu bei skaityti pranešimą apie kultūrinio - kulinarinio paveldo 

puoselėjimą Alytaus rajone. Taip pat Leipalingio progimnazija kviečia bendradarbiauti ir kitose projekto 

veiklose apie kurias VVG bus  informuota projekto eigoje. 

 Dalyvavimas šiame renginyje prisidės prie VVG teritorijos  turizmo aktyvinimo ir kultūros 

vystymo  srityse  bei prisidės prie „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“ (toliau - VPS) įgyvendinimo,  nes 

viena iš VPS suplanuotų priemonių yra „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-7)  bei  VPS LEADER metodų: integruoto požiūrio, tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo bei VPS horizontaliųjų principų ir  prioritetų:  kultūros  ir darnaus vystymosi  

įgyvendinimo užtikrinimo.  
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  VVG yra gavusi Nacionalinės mokėjimo agentūros pritarimą  raštu  prie ŽUM pritarti 2018 m. 

balandžio 9 d. planuojamai VPS administravimo vadovės Vidos Vrubliauskienės komandiruotei  vykti  į 

projekto Kontaktų Forumą, organizuojamą Mickevičiaus g.32, Punske, Lenkijos Respublikoje. 

  

 

NUTARTA. Dėl komandiruotės suderinimo 
Pritarti 2018 m. balandžio 9 d.  VPS administravimo vadovės Vidos Vrubliauskienės komandiruotei  vykti  į 

projekto Kontaktų Forumą, organizuojamą Mickevičiaus g.32, Punske, Lenkijos Respublikoje. 
 

7 - „už“,     

0 - „prieš“,      

               5 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkė                                                                                   Giedrė Aldonienė                                               

  

 

Rašytinio sprendimo priėmimo                                                                       

 procedūros  sekretorė                                                                                      Vida Vrubliauskienė                                                  
 
 

 


