
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 
SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS  NR.23 

 
2019 m. kovo 27 d., 10.00 val. 

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

priėmimo procedūra Nr.23  vyko nuo 2019 m. kovo 26 d.,  18.30 val.   iki  2019 m. kovo 27 d.,  d., 
10.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl komandiruotės į užsienį. 
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Arvydas Balčiūnas. 
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 2019 m. kovo 26 d.,  18.30 val.   iki  2019 m. kovo 27 d.,  d., 10.00 val.  balsavo  10 
VVG valdybos narių:  

 Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; 
Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;   Arvydas Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt;  Tomas 
Vailionis - tomas@grinduva.lt; Vytas Kederys - vytas.kederys@gmail.com, Aldona Bunevičienė - 
aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com;  Edita 
Zagurskienė - editazagurskiene@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com 
                 

Kvorumas yra. 
  
1.SVARSTYTA.  Dėl komandiruotės į užsienį. 
Paaiškinimas dėl   Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros 

strategijos administravimo vadovės Vidos Vrubliauskienės ir VVG Vietos plėtros strategijos 
finansininkės buhalterės Jolitos  Krasauskienės  komandiruotės į užsienį. VVG administracijos 
atstovai 2019 m. balandžio 11 d. kviečiami  (kvietimai ir programa pridedama) dalyvauti 
konferencijoje ,,LEADERiai KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES", kuri vyks Briuselyje, 
Europos Parlamente. Konferencijos organizatorius - Europos Parlamentas. Konferencija skirta  
aptarti LEADER/BIVP programos ateitį, kurioje dalyvauja ir pranešimus skaito ne tik ES šalių 
atstovai, bet ir Lietuvos VVG lyderiai. Konferencijos turinys turės tiesioginės naudos  vietos plėtros 
strategijos įgyvendinimui bei naujos vietos plėtros strategijos planavimui ir rengimui.  

Nuvykimui į konferenciją antžeminis transportas ir nakvynės išlaidos  bus finansuojamos  
iš kitų finansinių  šaltinių.  Komandiruotei  nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki  2019 m. balandžio 12 d. 
planuojami  naudoti tik dienpinigiai.   

Kviečiama balsuoti dėl Vietos plėtros strategijos administravimo vadovės Vidos 
Vrubliauskienės ir VVG Vietos plėtros strategijos finansininkės buhalterės Jolitos  Krasauskienės  
komandiruotės dalyvauti konferencijoje ,,LEADERiai KURIANTYS VIETOS 
BENDRUOMENES",  kuri vyks Briuselyje, Europos Parlamente nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki  
2019 m. balandžio 12 d. išmokant dienpinigius. 
 

NUTARTA. Dėl komandiruotės į užsienį. 



Vietos plėtros strategijos administravimo vadovei Vidai Vrubliauskienei ir VVG Vietos 
plėtros strategijos finansininkei buhalterei Jolitai  Krasauskienei  nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki  
2019 m. balandžio 12 d. suteikti komandiruotę dalyvauti konferencijoje ,,LEADERiai 
KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES",  kuri vyks Briuselyje, Europos Parlamente,   
išmokant  dienpinigius. 

 
    10 - „už“,     
      0 - „prieš“,      
      2 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 
 

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


