
 

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR. 8 

 

2018 m. birželio 6 d., 11.00 val. 

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

priėmimo procedūra Nr.8  vyko nuo 2018 m. birželio 4 d.,  19.00 val.   iki  2018 m.   birželio 6 d., 

11.00 val.   

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 finansinio sąlygų aprašo ir vietos projekto paraiškos 

formos patikslinimo. 
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 2018 m. birželio 4 d.,  19.00 val.   iki  2018 m.    birželio 6 d., 11.00 val.   

atsakė  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;  Arvydas Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt;  Tomas Vailionis - 

tomas@grinduva.lt; Aldona Bunevičienė - aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnas Kuzmickas – 

ssspeakerisss@gmail.com;  Edita Zagurskienė - edita.zagurskiene@arsa.lt;,  

editazagurskiene@gmail.com; Vytas Kederys - vytas.kederys@gmail.com, 

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti 

vietos projektus Nr.1 finansinių sąlygų aprašo ir vietos projekto paraiškos formos 

patikslinimo. 
 Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) 2018 m. balandžio 4 d.  raštu „Dėl 

vietos projekto bylos perdavimo kontroliniam vertinimui Nr. 52 Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

prie ŽUM (toliau - Agentūra) pagal pareikalavimą buvo perdavusi   paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus  Nr. 1 (toliau – Kvietimas Nr. 1)   metu gauto vietos projekto pareiškėjo Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos vietos projekto „Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo 

laisvalaikiui bei sveikatinimui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“  kodas ALYT-LEADER-6B-JI-1-

1 (toliau – vietos projekto pareiškėjas ir paraiška) dokumentus.  

Kontrolinio vertinimo metu  pasikeitė   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859) 

(toliau - Taisyklės) 23.1.12.4 punktas, kuris tapo palankesnis vietos projekto  pareiškėjui dėl 

nekilnojamasis turto sampratos, todėl VVG kreipėsi  Agentūrą raštu  ir sustabdė kontrolinį 

vertinimą.  
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 Atkreiptinas dėmesys, kad Kvietimo Nr.1 metu  paraišką pateikė tik vienas  pareiškėjas, 

todėl paraiškos administravimo sąnaudos labai išaugo ir atmesti paraišką dėl taisyklių netikslumų  

neefektyvu. Taip pat pažymėtina, kad šis dokumentų tikslinimas prisideda prie   pareiškėjo 

lygiateisiškumo, pagrįstų lūkesčių išsipildymo   ir paraiškos vertinimui suteikia logiką ir   

teisingumą, nes senųjų taisyklių punktai prieštaravo galiojantiems  teisės aktams.  

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta  bei į tai, kad  Taisyklėse atsirado naujas 62 

taisyklių punktas, kuris  ir jo 62.2. papunktis  teigia, kad:  

„62. FSA keitimas dėl jo trūkumų, susijusių su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu 

teisės aktams ir (arba) VPS – tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų, 

tinkamų finansuoti išlaidų – keitimu: 

62.2. vietos projektų vertinimo laikotarpiu gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu 

nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai, t. y. visiems 

pareiškėjams yra suteikiama galimybė patikslinti paramos paraiškas, kiek tai susiję su FSA 

keitimu;“.  

Kviečiame balsuoti ir pritarti, kad dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių pagal galiojančias ir 

pareiškėjams taikomas Taisykles būtų patikslinta  kvietimo Nr. 1 finansinių sąlygų aprašas ir 

vietos projekto paraiškos forma, o po dokumentų patikslinimo  įsipareigota patikslintus 

dokumentus:   

1. paskelbti VVG  interneto tinklalapyje www.alytausrvvg.lt; 

2. paramos paraišką išsiųsti vietos projekto pareiškėjui su prašymu patikslinti;  

3. išsiųsti Agentūrai.  

4. Agentūroje atšaukti sustabdytą kontrolinį vertinimą ir Agentūrai papildomai kontroliniam 

vertinimui pateikti  pareiškėjo patiksliną vietos projekto paraišką. 

 

NUTARTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.1 finansinių sąlygų aprašo ir vietos projekto paraiškos formos patikslinimo. 
 

 

Patikslinti  Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 finansinio sąlygų aprašą ir vietos 

projekto paraiškos formą.  

 

Patikslintus dokumentus :   

 

1. paskelbti VVG  interneto tinklalapyje www.alytausrvvg.lt; 

2. paramos paraišką išsiųsti vietos projekto pareiškėjui su prašymu patikslinti;  

3. išsiųsti Agentūrai.  

4. Agentūroje atšaukti sustabdytą kontrolinį vertinimą ir Agentūrai papildomai kontroliniam 

vertinimui pateikti  pareiškėjo patiksliną vietos projekto paraišką. 

 

11 - „už“,     

0 - „prieš“,      

1 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.   

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                              Arvydas Balčiūnas      

  

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  sekretorė                                                                                      Vida Vrubliauskienė 
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