
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMAS NR. 18 

2016 m. rugsėjo 7 d., 12.00 val. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūra 

pradėta 2016 m. rugsėjo 5 d., 15.30 val. ir baigta 2016 m. rugsėjo 7 d., 12.00 val. 

Iš viso yra 12 valdybos narių. Klausimai ir informacija dėl nutarimo priėmimo Alytaus 

rajono vietos veiklos grupės valdybos nariams išsiųsta išsiųsti iš el. p.: 

v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt į el. paštus: 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; Karoliui Bunevičiui - karolisbunevicius@gmail.com; R. 

S (asmens duomenys pateikiami vietos veiklos grupėje); Tadui Džervui - 

tadasdzervus86@gmail.com, Tomui Vailioniui el. paštu: tomas@grinduva.lt; 

Atsakymus 2016 m. rugsėjo 7 d., iki 12.00 val. pateikė 7 valdybos nariai iš 12: Asta 

Kisielienė - astak58@gmail.com; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - 

giedre@tarzanija.lt; Rūta Matonė- ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydas Balčiūnas - 

arvydas.balciunas@arsa.lt; Nijolė Dirginčienė - meras@birstonas.lt; R. S. 
Kvorumas yra. 

 
1. SVARSTYTA.  Dėl   Brigitos Montvilaitės komandiruotės į Vokietiją. 

 
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 

 
Vadovaudamiesi vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių 14 punkto 1.1.2. papunkčiu, planuojame komandiruotę į Vokietiją. 

Planuojamos komandiruotės tema: tarptautinio bendradarbiavimo LEADER seminaras. 

Planuojamos komandiruotės tikslas: užmegzti kontaktus su užsienio šalių vietos veiklos 

grupėmis. 2017 metais planuojame pradėti rengti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems būtini 

partneriai iš kitų šalių. Šiame renginyje dalyvaus vietos veiklos grupės iš įvairių Vokietijos regionų, vyks 

diskusija su būsimais partneriais. Pagrindinė tema – bendradarbiavimo projektai kaimo plėtros procese, skirti 

jaunimo sričiai. LEADER programos prioritetas yra darbo vietų jaunimui kūrimas, todėl tai puiki proga 

užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius ir aptarti galimas bendras projektų idėjas. Taip pat rengiant 

Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros 

strategija 2015 - 2020 metams, (toliau – VPS) įsipareigojome įgyvendinti vieną iš LEADER principų – 

tinklaveikos ir bendradarbiavimo. 

Komandiruotės   data   ir   vieta:   2016   m.   rugsėjo   19-23    d.,    Trebnitz    Castle, 

Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg / OT TrebnitzTrebnitz, 

Vokietija (programa pridedama). 

Organizatoriai ir jų kontaktai: Trebnitz mokykla ir Frandenburgo švietimo, jaunimo ir sporto 

ministerija (Ministry of Education, Youth and Sport of the Federal State of Brandendurg). Direktorius Darius 



Muller tel. +49(0)33477519-13, mueller@schloss-trebnitz.de. Informacija internete: http://www.schloss- 

trebnitz.de/en/. 

Komandiruojamas asmuo: VPS administratorė Brigita Montvilaitė. 

Kviečiame VVG valdybos narius balsuoti komandiruoti Brigitą Montvilaitę į Vokietiją, 
tarptautinio bendradarbiavimo LEADER seminarą. 

Kilusius klausimus dėl planuojamos komandiruotės galima užduoti el. paštu: 

v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt arba paskambinti tel.8 609 98317. 

 
2. NUTARTA. Dėl Brigitos Montvilaitės komandiruotės į Vokietiją. 

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

2016 m. rugsėjo 19-23 d., Brigitą Montvilaitę deleguoti į Vokietiją, į Trebnitz Castle, 

Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg / OT TrebnitzTrebnitz, 

Vokietiją, į tarptautinio bendradarbiavimo LEADER seminarą. 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas pasirašė Arvydas Balčiūnas 

Posėdžio sekretorė pasirašė Vida Vrubliauskienė 
 


