ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO
SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS NR. 23
2017 m. balandžio 12 d., 16.00 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – Alytaus rajono VVG) valdybos rašytinio
sprendimo priėmimo procedūra Nr.23 vyko nuo 2017 m. balandžio 11 d., 15.00 val. iki 2017
m. balandžio 12 d., 16.00 val.
Svarstymui pateiktas klausimas: „Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų dokumentacijos
tikslinimo“.
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; Jolantai
Kručkauskaitei - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolei Dirginčienei - meras@birstonas.lt; Ritai
Sabaitei - rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com Tadui Džervui tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Karoliui Bunevičiui karolisbunevicius@gmail.com;
Iki 2017 m. balandžio 12 d., 13.00 val. į klausimą atsakė 9 VVG valdybos nariai: Asta
Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Giedrė Aldonienė giedre@tarzanija.lt; Rūta Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydas Balčiūnas arvydas.balciunas@arsa.lt; Rita Sabaitė - rita.sabaite@prokuraturos.lt; Tadas Džervus tadasdzervus86@gmail.com; Tomas Vailionis - tomas@grinduva.lt; Karolis Bunevičius karolisbunevicius@gmail.com;
Kvorumas yra.
1.SVARSTYTA. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų dokumentacijos tikslinimo.
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros organizavimo:
Alytaus rajono VVG kasmet iki balandžio 30 d. privalo surinkti ir vėliau įvertinti Užbaigtų
vietos projektų metines ataskaitas (toliau - ataskaitos).
2017 m. kovo 15 d. Alytaus rajono VVG iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM
(toliau - agentūra) el. paštu gavo raštą „Dėl pavyzdinės vidaus tvarkos aprašo formos tikslinimo“
(su priedu „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“) (toliau - raštas),
kuriuo VVG įpareigojama, kol vykdant užbaigtų vietos projektų pagal vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, stebėsenos kontrolę,
būtina pasitvirtinti naują pavyzdinę formą (pagal Agentūros patvirtintą Formą), t. y. papildyti ją
kontroliniu klausimu dėl priežiūros rodiklių pasiekimo, taip pat numatyti galimybę dėl priežiūros
rodiklių nepasiekimo (tolerancijos riba 30 proc.), papildyti pastabomis dėl duomenų patikrinimų su
išorės registrais naudojimo galimybės ir atsekamumo užtikrinimu (pastabų lauke nurodant
patikrinimo šaltinį) bei bendra vertinimo išvada ir kt.
Per 20 darbo dienų nuo rašto gavimo datos elektroniniu paštu VVG privalo pateikti
Agentūrai informaciją apie naujos Formos patvirtinimą, taip pat informuoti vietos projektų
vykdytojus, jog reikia pildyti naują užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų formą. Prašome
patvirtinti naują klausimyną (pridedama).

Tikslinama Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2015 m. gegužės 21 d. posėdžio
protokolu Nr. 6 patvirtinto Vidaus tvarkos aprašo 21 priedas ir 2014 m. Alytaus rajono vietos
veiklos grupės valdybos gruodžio 29 d. protokolu Nr.28 patvirtintos Užbaigto vietos projekto
metinės ataskaitos (pridedama).
Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis ataskaitų VVG jau yra gavusi ir jas įvertinusi
pagal seną dokumentaciją, tad iš naujo pildyti ataskaitas būtų perteklinis ir neteisėtas reikalavimas,
nes teisės aktai atgal negalioja, todėl vietos projektų pareiškėjams nauja dokumentacija taikoma po
Alytaus rajono VVG valdybos rašytines procedūros Nr. 23 sprendimo priėmimo – nuo 2017 m.
balandžio 13 d. .
NUTARTA. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų dokumentacijos tikslinimo.
Pagal agentūros reikalavimus patikslinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2015 m.
gegužės 21 d. posėdžio protokolu Nr. 6 patvirtinto Vidaus tvarkos aprašo 21 priedą (jis taikomas visoms
ataskaitoms įvertinti) ir 2014 m. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos gruodžio 29 d. protokolu
Nr.28 patvirtintas Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitas (pridedama).
Patikslinta dokumentacija, susijusi su užbaigtų vietos projektų metinėmis ataskaitomis ir jų
įvertinimu įsigalioja po Alytaus rajono VVG valdybos rašytines procedūros Nr. 23 sprendimo
priėmimo – nuo 2017 m. balandžio 13 d.
9 - „už“,
0 - „prieš“,
3 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.
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