
  

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR. 7 

 

2018 m.  gegužės 18 d., 16.00 val. 

 

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

priėmimo procedūra Nr.7  vyko nuo 2018 m. gegužės 17 d., 16.00 val.   iki  2018 m.  gegužės 18 d., 

16.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl  delegavimo į komandiruotę. 

 

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 Zagursienei - edita.zagurskiene@arsa.lt;,  

editazagurskiene@gmail.com; 

 

Nuo 2018 m.  gegužės 17 d., 16.00 val.   iki  2018 m.  gegužės 18 d., 16.00 val.  balsavo 

VVG 7  valdybos nariai: 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;  Aldona Bunevičienė - 

aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com;   

 

Kvorumas yra.  

 

1.SVARSTYTA.  Dėl  delegavimo į komandiruotę.  

Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūros  Nr. 7 organizavimo: 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  gavo Druskininkų VVG  kvietimą (pridedama) 2018 

m. gegužės 20 – 23 d. vykti į Vokietiją, nes yra gauta  parama techniniam projektui 

„Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva - Vokietija“ Nr.44TT-KA-17-2-03777-PR001 įgyvendinti, 

todėl kviečiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Vida 

Vrubliauskienė ir VPS administratorė  Brigita Montvilaitė vykti į Markische Seen VVG Vokietijoje 

suplanuoti tarptautinio bendradarbiavimo projekto veiklų ir projekto išlaidų, tad prašome minėtoms 

darbuotojoms suteikti komandiruotę į Vokietiją kai vykstama antžeminiu transportu. Transporto  ir 

nakvynės išlaidas dengia Druskininkų VVG iš techninio projekto lėšų.  

               

NUTARTA. Dėl  delegavimo į komandiruotę.  

Druskininkų VVG  kvietimu 2018 m. gegužės 20 – 23 d. Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė ir VPS administratorė  Brigita Montvilaitė 

komandiruojamos vykti į Markische Seen VVG, Vokietijoje suplanuoti tarptautinio 

bendradarbiavimo projekto veiklų ir projekto išlaidų. 

7 - „už“,     

 0 - „prieš“;     
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 5  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkė                                                                                    Giedrė Aldonienė  

  

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros                                                     Vida Vrubliauskienė 

sekretorė                                                                                                                          
 


