ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS RINKIMINIS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.14
2017 m. gruodžio 20 d., 14.00 val.
Alovės amatų kiemelis, Mokyklos g.5, Alovės sen., Alytaus r.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės nariai (toliau – VVG nariai) apie susirinkimą buvo
informuoti el. paštu, siunčiant el. pranešimą pagal sąrašą visiems VVG nariams (sąrašas ir raštas, el.
laiško kopija pridedama). Informacija apie susirinkimą taip pat buvo skelbiama www.alytausrvvg.lt
svetainėje ne mažiau kaip prieš 10 dienų.
Susirinkimo pirmininkė: Vida Vrubliauskienė
Susirinkimo sekretorė: Brigita Montvilaitė
Iš viso VVG yra registruota 64 nariai.
2017 m. gruodžio 20 d. susirinkime dalyvauja 39 VVG nariai: daugiau kaip ½ VVG dalyvių
(dalyvių sąrašas su parašais pridedamas).
Kvorumas yra.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė priminė, kad reikia išsirinkti susirinkimo pirmininką ir
sekretorių. Bendru VVG narių sutarimu susirinkimui pirmininkauti išrinkta Vida Vrubliauskienė. Sekretore
- VVG administracijos darbuotoja VPS administratorė Brigita Montvilaitė.

Darbotvarkė:
1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos.
2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko ataskaitos.
3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos programos.
tvirtinimo
5. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos IV kadencijos rinkimų.
6. Dėl naujų VVG narių priėmimo.
7. Dėl tarptautinio ir teritorinio projektų.
8. Einamieji klausimai:
8.1. Dėl VPS keitimų.
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.
1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos
VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pristatė VVG valdybos nariams Alytaus
rajono VVG valdybos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 20
d. (pridedama) ir paprašė ją patvirtinti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono VVG valdybos ataskaitos tvirtinimo.
39 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono VVG. valdybos ataskaitai už laikotarpį nuo
2014 m. gruodžio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d.
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko ataskaitos.

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė bei Alytaus rajono VVG VPS administravimo vadovė
pristatė VVG nariams Alytaus rajono VVG pirmininko veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m.
gruodžio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. (pridedama) ir paprašė ją patvirtinti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono VVG pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimo.
39 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta Alytaus rajono VVG pirmininko veiklos ataskaitai už
laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d.
3.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
VVG Vietos plėtros strategijos administratorė Brigita Montvilaitė informavo, kad 2017 m.
gruodžio 29 d. baigiasi VVG pirmininko ir VVG valdybos trijų metų kadencija. VVG pirmininkė
Vida Vrubliauskienė pranešė, kad dėl paankstintų VVG pirmininko rinkimų ji šiandien
atsistatydina iš VVG pirmininko pareigų ir siūlo VVG nariams išrinkti naują VVG pirmininką.
VVG Vietos plėtros strategijos administratorė Brigita Montvilaitė VVG valdybos nariams
perskaitė Alytaus rajono VVG įstatų 9 punkto nuostatas dėl VVG pirmininko funkcijų.
VVG narė Monika Ražanauskienė (Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“
pirmininkė) pasiūlė VVG pirmininke rinkti Vidą Vrubliauskienę, nes ji 3 metus jau vykdė VVG
pirmininko pareigas ir turi tam reikalingos patirties, tad pakvietė VVG narius balsuoti už šią
kandidatūrą.
Daugiau kandidatų tapti VVG pirmininku nebuvo pateikta. Vida Vrubliauskienė dėl
pasiūlymo neprieštaravo, todėl pakviesta balsuoti už Vidos Vrubliauskienės kandidatūrą.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono VVG grupės pirmininko rinkimų.
38 balsai „už“ (vienbalsiai), 1 – susilaikė (Vida Vrubliauskienė susilaikė).
Trijų metų laikotarpiui nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 20 d. Alytaus
rajono vietos veiklos grupės pirmininke išrinkta Vida Vrubliauskienė.
4.
SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos programos
tvirtinimo.
Naujai išrinkta Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė
pristatė VVG nariams, kad nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 22 d. organizuojamas
pirmasis kvietimas, nes Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽUM ir valdyba jau yra pritarusi
dokumentacijai.
Taip pat 2018 m. vasario 16 d. vyksiančiam Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio šalyje
minėjimui VVG taip pat ruošiasi iš anksto, nes nuo 2017 m. lapkričio iki 2018 m. vasario 10 d. yra
paskelbtas VVG suvenyrų konkursas „100 suvenyrų Lietuvos šimtmečiui“ ( pridedama konkurso
nuostatai). Šį konkursą VVG paskelbė kartu su Alytaus turizmo informacijos centru ir Pivašiūnų
amatų centru. Informacija apie konkursą skelbiama VVG interneto svetainėje.
VVG taip pat dalyvauja nacionalinių organizacijų tinkluose ir 2018 m. žada toliau aktyviai
tęsti narystės veiklas VVG tinkle, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos vietos
bendruomeninių organizacijų sąjungos, Lietuvos kaimo tinklo organizuojamose veiklose. Ypač
aktualu dirbti su jaunimu, nes sparčiai mažėja gyventojų VVG teritorijoje ir po 5 metų jau gali būti
vėlu.
VVG planuoja 2018 m. skelbti daug (8 ) kvietimų teikti vietos projektus. VVG planuoja
dalyvauto teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektuose bei padėti VVG nariams
įgyvendinti įvairius projektus, partnerystės būdu dalyvauti įvairiuose projektuose. Esant palankioms
galimybėms, imtis ūkinės - komercinės veiklos, organizuoti įvairias informacines VPS viešinimo
veiklas, esant galimybėms dalyvauti įvairiuose VVG teritoriją reprezentuojančiuose renginiuose.

2018 m. eigoje VVG vėl privalės keisti strategiją, nes iškils faktinių VPS planų vykdymo
neatitikimų, teisės aktų keitimų, kurie lems VPS įgyvendinimą ar kitų panašių aplinkybių. Taip
pat, esant poreikiui, VVG tikslins VPS administravimo finansinį planą bei 2018 m. pradžioje NMA
teiks VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m.(pridedama), todėl prašo pritarti šiam VVG veiksmų
planui ir dokumentams.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos programos
tvirtinimo.
39 balsai „už“ bendru sutarimu patvirtinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m.
veiklos programą ir pridedamus dokumentus.
5.
rinkimų

SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos IV kadencijos

Naujai išrinkta Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė,
informavo VVG narius, kad III kadencijos VVG valdyba baigia savo kadenciją, tad gauti Nijolės
Dirginčienės (valdžios sektorius), Jolantos Kručkauskaitės (valdžios sektorius), Karolio
Bunevičiaus (verslo sektorius), Ritos Sabaitės (pilietinės visuomenės sektorius) atsistatydinimo iš
VVG valdybos narių pranešimai (pridedama), tad siekiant perrinkti visą VVG valdybą ji visa turi
atsistatydinti, o po to, vadovaujantis VVG įstatų 44-49 punktais, bus kviečiama VVG narius teikti
kandidatus į naujai - IV VVG valdybos kadencijai, kurios trukmė 3 metai (2017 m. gruodžio 20 d.
– 2020 m. gruodžio 20 d.). Pagal įstatus turi būti išrinkti 12 valdybos narių.
Posėdyje esantys visi VVG valdybos nariai: Linas Nedzinskas, Rūta Matonė (deleguota
nuo ūkininkės Linos Vertinskienės ūkio), Arvydas Balčiūnas, Asta Kisielienė, Giedrė Aldonienė,
Milda Stanevičienė, Tomas Vailionis, Tadas Džervus atsistatydina.
Pranešėja siūlo, kad būtų paprasčiau pradėti rinkti VVG valdybą pagal mažiausią narių
kvotą VVG valdyboje turinčio valdžios sektoriaus (3 nariai), vėliau verslo sektorius (4 nariai), ir
pabaigoje pilietinės visuomenės
atstovus (5 nariai). Primenama, kad renkant naujus VVG
valdybos narius reikia laikytis įstatų ir VPS atrankos taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Pranešėja siūlo išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją ir teikti balsavimui kandidatus nuo
vietos verslo valdžios atstovų. Primenama, kad reikia paisyti ir laikytis lyčių proporcialumo
principo, taip pat VPS atrankos taisyklėse numatytų reikalavimų. Svarbu, kad 1/3 valdybos narių
turėtų VPS atrankos taisyklėse numatytus pažymėjimus. Valdybos nariai turi turėti bazines žinias
apie VPS įgyvendinimą. Primenama, kad renkant naujus VVG valdybos narius reikia laikytis įstatų
ir VPS atrankos taisyklėse reikalavimų. Svarbus dėmesys yra – vyrų ir moterų dalyvavimo
proporcialumo santykiui 40/60 bet kurios lyties atstovų. Svarbu, kad 1/3 valdybos narių turėtų VPS
atrankos taisyklėse numatytus pažymėjimus. Valdybos nariai turi turėti bazines žinias apie VPS
įgyvendinimą. Taip pat ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi rotuoti ir atitinkamai rotuoti turi iš
kiekvieno sektoriaus bent po vieną.
Pranešėja informuoja, kad kandidatai iš vietos valdžios sektoriaus turi būti trys ir raštu
nuo Birštono savivaldybės deleguojamas vicemeras Vytas Kederys (delegavimo raštas
pateikiamas), nuo Alytaus rajono savivaldybės yra deleguotas Alytaus rajono savivaldybės
vicemeras Arvydas Balčiūnas bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus
administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zagurskienė. Daugiau kandidatų ir pasiūlymų
nėra, todėl kviečiama balsuoti už kandidatus. jie teikiami balsavimui. Balsuojama už visus tris
pretendentus vienu metu.
Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys renkamas vietoj Birštono savivaldybės
merės Nijolės Dirginčienės, Alytaus rajono savivaldybės vicemeras Arvydas Balčiūnas
perrenkamas, o Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo

skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zagurskienė renkama vietoj Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės.
VVG nariai kviečiami teikti kandidatus nuo verslo sektoriaus. Siūloma atsistoti VVG
nariams – verslo sektoriaus atstovams, kurie atstovauja verslą. Atsistoja Giedrė Aldonienė (UAB
„Tarzanija“), Rūta Matonė (Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkio deleguota atstovė), Milda
Stanevičienė (ūkininkė), Svajūnas Adžgauskas (privatus verslas), Aldona Bunevičienė (Ūkininko
Karolio Bunevičiaus ūkio deleguota atstovė). Kiti, neatsistoję dalyvaujantys verslo atstovai,
nesutinka būti renkami, todėl neatsistoja. Klausiama ar visi kandidatai sutinka būti renkami į VVG
valdybą ir ar visi susipažinę su VVG veikla, turi pažymėjimus. Svajūnas Adžgauskas (privatus
verslas) rinkimuose nedalyvauja, nes praneša, kad neturi žinių apie Leader įgyvendinimą. Kiti
kandidatai sutinka.
Kviečiama balsuoti visus 4 kandidatus iš karto už Giedrę Aldonienę (UAB „Tarzanija“),
Rūtą Matonę (Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkio deleguotą atstovę), Mildą Stanevičienę
(ūkininkę), Aldoną Bunevičienę (Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkio deleguotą atstovę).
Pranešėja kviečia siūlyti ir rinkti į VVG valdybą 5 pilietinės visuomenės atstovus.
Pranešėja priminė VVG nariams, kas šiuo metu atstovauja šį sektorių VVG valdyboje.
Informuojama, kad VVG valdyboje yra svarbu, kad būtų jaunas asmuo iki 25 m., tačiau iš VVG
narių šiuo metu tik vienas VVG narys - Ramūnas Kuzmickas (Asociacijos „Slabados jaunimas“
pirmininkas) atitinka šį kriterijų.
Kviečiama teikti balsavimui 5 kandidatus pilietinės visuomenės atstovus. VVG narė
Monika Ražanauskienė (Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkė) pasiūlo
Astą Kisielienę (Alovės bendruomenės VO „Susiedai“ pirmininkę), Tomą Vailionį (Radžiūnų
slėnio bendruomenės pirmininką), Liną Nedzinską (Punios kaimo VO „Punios ainiai“ pirmininką),
Tadą Džervų (Birštono vienkiemio bendruomenės deleguotas atstovą), Ramūną Kuzmicką
(Asociacija „Slabados jaunimas“ pirmininkas) (pasiūlomas vietoj Ritos Sabaitės) rinkti VVG
valdybos nariais. Prašoma siūlyti, tad Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys taip pat
pasiūlo Tadą Džervų (Birštono vienkiemio bendruomenės deleguotas atstovas), o VVG pirmininkė
Vida Vrubliauskienė taip pat siūlo Astą Kisielienę (Alovės bendruomenės VO „Susiedai“
pirmininkė).
Daugiau pasiūlymų nėra, tad kviečiama balsuoti už visus 5 kandidatus iš karto už Astą
Kisielienę (Alovės bendruomenės VO „Susiedai“ pirmininkę), Tomą Vailionį (Radžiūnų slėnio
bendruomenės pirmininką), Liną Nedzinską (Punios kaimo VO „Punios ainiai“ pirmininką), Tadą
Džervų (Birštono vienkiemio bendruomenės deleguotą atstovą), Ramūną Kuzmicką (Bendruomenės
„Slabados jaunimas“ pirmininką) (vietoj buvusios VVG valdybos narės Ritos Sabaitės).
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos IV kadencijos rinkimų.
1 nutarimas 5 darbotvarkės klausimu:
39 balsai „už“ (vienbalsiai) išrinkti 3 Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai
- valdžios sektoriaus atstovai:
Birštono savivaldybės deleguotas (pridedama) Birštono savivaldybės vicemeras - Vytas
Kederys (vietoj buvusios VVG valdybos narės Nijolės Dirginčienės)
Alytaus rajono savivaldybės deleguotas (pridedama) Alytaus rajono savivaldybės
vicemeras - Arvydas Balčiūnas,
Alytaus rajono savivaldybės deleguota (pridedama) Alytaus rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausia specialistė - Edita Zagurskienė
(jaunas žmogus iki 40 m. amžiaus) (renkama vietoj buvusios VVG valdybos narės Alytaus rajono
savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės)
2 nutarimas 5 darbotvarkės klausimu:
39 balsai „už“ (vienbalsiai) išrinkti 4 Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai
- verslo sektoriaus atstovai:
Giedrė Aldonienė (UAB „Tarzanija“ direktorė),

Rūta Matonė (Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkio deleguota atstovė) (jaunas žmogus iki
29 m. amžiaus).
Milda Stanevičienė (ūkininkė),
Aldona Bunevičienė (Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkio deleguota atstovė išrinkta vietoj
buvusio VVG valdybos nario Karolio Bunevičiaus).
3 nutarimas 5 darbotvarkės klausimu:
39 balsai „už“ (vienbalsiai) išrinkti 5 Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai
- pilietinės visuomenės atstovai:
Asta Kisielienė (Alovės bendruomenės VO „Susiedai“ pirmininkė),
Tomas Vailionis (Radžiūnų slėnio bendruomenės pirmininkas), (jaunas žmogus iki 40 m.
amžiaus.
Linas Nedzinskas (Punios kaimo VO „Punios ainiai“ pirmininkas),
Tadas Džervus (Birštono vienkiemio bendruomenės deleguotas atstovas), jaunas žmogus
iki 40 m. amžiaus.
Ramūnas Kuzmickas (Asociacijos „Slabados jaunimas“ pirmininkas) (vietoj buvusios
VVG valdybos narė Ritos Sabaitės) (jaunas asmuo, iki 25 metų amžiaus).
6. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į Alytaus rajono VVG narius.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2017 m. rugsėjo 27 d. VVG valdyba
posėdžio Nr. 26 metu svarstė 2017 m. liepos 14 d. VVG gautą Alytaus rajono Genių kaimo
bendruomenės prašymą (pridedama), kuriam pritarė ir pasiūlė teikti svarstyti VVG visuotiniam
narių susirinkimui.
Teikiama VVG nariams balsavimui priimti VVG nariu Alytaus rajono Genių kaimo
bendruomenę, kuri bus įrašyta į pilietinės visuomenės sektorių. Priėmus VVG nariu Alytaus rajono
Genių kaimo bendruomenę VVG turės 65 VVG narius.
NUTARTA.
39 balsai „už“ (vienbalsiai) VVG nariu priimti Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenę
ir įrašyti į pilietinės visuomenės sektorių. VVG turi 65 VVG narius.
7. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio ir teritorinio projektų.
VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė pateikė trumpą informaciją apie komandiruotę
į Vokietija ir Vokiečių atsakomąjį vizitą šį rudenį Alytaus rajone. Kalbėjo apie perspektyvas
dalyvauti projekte su Vokietijos Markishee Seen VVG bei Austrijos VVG vietos veiklos grupe.
VVG nariai taip informuoti, kad kartu su Druskininkų vietos veikos grupe .jau yra pateikta
paramos paraiška gauti techninei paramai tarptautinio bendradarbiavimo projektui. Paraiška pateikta
2017 m. lapkričio 30 d.
VVG nariai išklausė informaciją. Komentarų ir pasisakymų nebuvo. Pasiūlyta pritarti VVG
administracijos veiksmams dėl tarpteritorinio ir tarptautinio projektų inicijavimo, organizavimo ir
vykdymo.
NUTARTA.
39 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti VVG administracijos veiksmams dėl tarpteritorinio ir
tarptautinio projektų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo.
SVARSTYTA. 8. Einamieji klausimai
8.1. Dėl VPS keitimų

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pranešė, kad VVG vadovaudamasi gali ir dėl
taisyklių neatitikimų (pridedama), techninių klaidų ir faktinių neatitikimų vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros
strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451)
(toliau – Taisyklės) 82.7 papunkčiu
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM (toliau – Agentūra) galima teikti dokumentus dėl
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos
plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ (toliau – VPS ) keitimo. Pateikė informaciją (VPS
keitimai pridedama word formatu) ir paprašė VPS keitimui pritarti.
NUTARTA. 8. Einamieji klausimai
8.1. Dėl VPS keitimų
39 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ keitimui.

Susirinkimo pirmininkas
Susirinkimo sekretorė

Vida Vrubliauskienė
Brigita Montvilaitė

