
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS NR.15 

 

2018 m. balandžio 26 d., 16.00 val. 

 

 Posėdis vyko Alytaus rajono savivaldybėje (III a. Tarybos posėdžių salė), Pulko g. 21, 

Alytuje, 16.00 val. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės nariai (toliau – VVG nariai) apie susirinkimą buvo 

informuoti el. paštu. Informacija apie susirinkimą buvo paskelbta www.alytausrvvg.lt svetainėje. 

              Dalyvauja Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: pirmininkė Vida 

Vrubliauskienė, Alytaus rajono VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė.  

              Susirinkimo pirmininkė: Vida Vrubliauskienė 

              Susirinkimo sekretorė: Brigita Montvilaitė. 

Iš viso VVG yra registruota 65 nariai. 

Susirinkime dalyvauja 33 VVG nariai: daugiau kaip ½ VVG dalyvių (dalyvių sąrašas su 

parašais pridedamas).       

Kvorumas yra. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m.  pirmininko veiklos ataskaitos 

tvirtinimo.  

2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 

3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. revizoriaus  ataskaitos tvirtinimo. 

4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017  m.  veiklos plano tvirtinimo.  

5. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių 

inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“  įgyvendinimo.  

6. Dėl dalyvavimo projektuose. 

7. Einamieji klausimai. 

Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pasveikino visus susirinkusius į 

kasmetinį susirinkimą bei akcentuodama  Lietuvos 100 progą apdovanojo įsikūrimo  jubiliejus (iki  

2018 metų vidurio) švenčiančias kaimo bendruomenes.  

Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pradėjo posėdį ir priminė, kad reikia 

išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. VVG pirmininkė atsiklausė visų narių, ar jie 

neprieštarautų, jeigu posėdžio pirmininke būtų ji, o Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas 

Arvydas Balčiūnas pasiūlė posėdžio sekretore paskirti Brigitą Montvilaitę. Posėdžio 

pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūrai pritarta vienbalsiai. 

              Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė perskaitė darbotvarkę ir paprašė ją 

patvirtinti. 

Už darbotvarkę balsuota vienbalsiai. 

 

  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m.  pirmininko veiklos 

ataskaitos tvirtinimo.  

       VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams Alytaus rajono VVG 2017 m. 

pirmininko veiklos ataskaitą ir paprašė ją patvirtinti.   

http://www.alytausrvvg.lt/


        VVG pirmininkė apžvelgė įgyvendinamos strategijos problemas, įgyvendinant vietos 

projektus. Kalbėta apie bendruomenių vykdomas veiklas, socialinius verslus, vieną iš jų šiandien 

Alytaus rajone plėtoja Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“.  VVG pirmininkė priminė 

visiems susirinkusiems apie dalyvavimą kitų organizacijų susirinkimuose, renginiuose, 

konferencijose. Vietos veiklos grupių tinklas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir kitos 

organizacijos, kuriose Alytaus rajono VVG dalyvauja ir priklauso joms. 

      NUTARTA. Dėl Alytaus rajono VVG 2017 m. pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

33 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta Alytaus rajono VVG 2017 m. pirmininko veiklos ataskaitai.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės atskaitomybės 

tvirtinimo. 

        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė Alytaus rajono VVG nariams 2017 m. 

finansinės atskaitomybės ataskaitą ir paprašė ją patvirtinti. Kadangi ji buvo siųsta el. paštu visiems 

nariams, visi nariai išreiškė nuomonę, kad nereikia jos iš naujo skaityti ir pristatinėti ir pasiūlyta 

balsuoti nes klausimų nebuvo. 

        NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės atskaitomybės 

tvirtinimo. 

       33 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono VVG 2017 m. finansinės atskaitomybės 

ataskaitai.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. revizoriaus  ataskaitos   

tvirtinimo. 

       VVG revizijos pirmininkė Danutė Kelminskienė trumpai pristatė VVG nariams revizoriaus 

ataskaitą. Pažymėjo, kad pažeidimų nerasta. 

        NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m. revizoriaus ataskaitos 

tvirtinimo. 

32 balsai „už“, 1 „susilaikė“ (Danutė  Kelminskienė  nebalsavo) pritarta Alytaus rajono VVG 

2017 m. revizoriaus ataskaitai.  

 

      4.    SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017  m.  veiklos plano tvirtinimo.  

           VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG  nariams 2017 m. veiklos planą 

           NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017  m.  veiklos plano tvirtinimo.  

32 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono VVG 2017 m. veiklos planui.  

 

      5. SVARSTYTA. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 

bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams“ įgyvendinimo. 

       VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė Vietos plėtros strategijos informaciją apie 

jos paramos lėšas, įgyvendinimą, specialiuosius reikalavimus ir kriterijus. Buvo pateikta 

informacija apie įvykdytus kvietimus, esamus ir planuojamus.  

       NUTARTA. Tai buvo tik informacinis pranešimas. Už jį balsuoti nereikėjo. 

            

 

       6.    SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo projektuose. 



VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG narius apie planuojamus 

įgyvendinti naujus  teritorinius ir tarptautinius projektus, kuriuose Alytaus rajono VVG planuoja 

dalyvauti įvairiomis rolėmis ir paprašė  jiems pritarti: 

VVG planuoja būti pareiškėja Lietuvoje tarptautinio bendradarbiavimo projekte 

„Cult.Trips“ (projekto pavadinimas gali būti tikslinamas, projekto aprašas pridedamas). Projektas 

planuojamas teikti su 2 partneriais Lietuvoje ir  8 partneriais užsienyje (užsienio partneriai gali kisti 

todėl jie nedetalizuojami. Planuojama, kad šiame projekte dalyvaus ne mažiau  kaip 2 partneriai iš 

Lietuvos (Druskininkų VVG ir Šventosios žuvininkystės VVG (partneriai gali kisti, jų gali būti 

daugiau)). Galima projekto paramos suma 100 tūkst. Eur.  Jeigu projektas būtų tinkamas ir atrankos 

procese būtų  finansuotas bus įgyvendinamas visoje VVG teritorijoje (Alytaus rajono savivaldybėje  

bei Birštono  kaimiškojoje  savivaldybės teritorijoje). Projekto finansavimas 100 proc.  Projektas 

bus rengiamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 

3D-93 patvirtintas „Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2018 metais taisykles“. Pagal pakeistas tarptautinio 

bendradarbiavimo taisykles nefinansuojami  projektai jeigu jie yra panašūs į praeito laikotarpio 

tarptautinius projektus, tačiau tai yra mokymų ir kooperacijos projektas, keičiantis VVG teritorijos  

kaimo plėtros dalyvių supratimą apie paslaugų teikimą, kitokį supratimą apie kultūrą, tradicijas, 

turizmą, maistą, jo gamybą,  pateikimą ir pan. 

2. VVG planuoja būti  partnerė teritorinio  bendradarbiavimo  projekte „Dzūkijos 

piliakalnių kelias“ (projekto pavadinimas gali  būti tikslinamas). Šiame projekte ketinama dalyvauti 

su Trakų krašto (pareiškėja), Prienų, Dzūkijos  kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 

(partneriai). Pagal taisykles partneriai projekte turi gauti vienodą naudą, planuojama, kad veiklos 

bus ‚minkštos“. Šio projekto planavimo klausimais ikiprojektinėmis veiklomis  jau buvo tariamasi 

su VVG nariais ir teigiamai spendžiama  VVG visuotiniame narių susirinkime 2016 m. Šis 

projektas buvo pristatytas preliminariu pavadinimu „Su šeimyna pas kaimyną“. Šio projekto 

maksimalus galimas finansavimas iki 100 tūkst. Eur. Projekto intensyvumas 95 proc. Visos  

bendradarbiaujančios VVG turi užtikrinti 5 proc.  prisidėjimą prie projekto. Suma turėtų būti 

partneriams dalijama lygiomis  keturiomis dalimis prisidėti prie  teritorinio  bendradarbiavimo 

projekto. Projektui neplanuojama prašyti  maksimalios sumos. Šiuo metu VVG savo sąskaitoje  turi 

762,00 Eur  ir galėtų  būti naudojami  kaip projekto kofinansavimui būtinų lėšų dalis  ir (arba) dėl 

trūkstamos sumos VVG gali visada kreiptis į Alytaus rajono  savivaldybės  Žemės ūkio ir kaimo 

bendruomenių rėmimo fondą, kuris sudaro galimybes gauti finansavimą ES  lėšomis finansuojamų 

projektų kofinansavimui asociacijoms ir bendruomenėms. Jeigu projektas būtų tinkamas ir atrankos 

procese būtų atrinktas ir  finansuotas  - jis bus įgyvendinamas  Alytaus rajono savivaldybės  bei 

Birštono  kaimiškojoje  savivaldybės teritorijoje. Šio projekto naudą gaus socialinę atskirtį 

patiriantys senyvi žmonės, neįgalieji bei daugiavaikės šeimos. 

Paprašyta VVG narių dėl šių projektų priimti spendimą. 

  Papildomai informuota, kad VVG  kaip partnerė kartu su Druskininkų VVG (pareiškėja), 

Šventosios žuvininkystės VVG (partnerė) yra gavusi techninę paramą projektui „Bendradarbiavimo 

paieškos: Lietuva - Vokietija“. 

 NUTARTA. Dėl dalyvavimo projektuose. 

33 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta projektuose dalyvauti: 



1. VVG  pareiškėja Lietuvoje, bet partnerė tarptautinio bendradarbiavimo projekte 

„Cult.Trips 2.“ (projekto pavadinimas gali būti koreguojamas), kuris planuojamas teikti pagal 

„Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir 

įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais taisykles“,  patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3D-93 (toliau - tarptautinio bendradarbiavimo 

taisyklės). 

2. VVG  partnerė teritorinio  bendradarbiavimo  projekte „Dzūkijos piliakalnių kelias“ 

(projekto pavadinimas gali būti tikslinamas)  kartu su Trakų krašto VVG (pareiškėja), Prienų VVG, 

Dzūkijos  kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (partneriai). VVG šiam projektui gali  

naudoti  savo  nario sąskaitoje turimus išteklius ir/ arba gauti reikalingą projekto kofinansavimui 

būtiną sumą  kreipdamasi  į VVG teritorijos savivaldybių  Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių 

rėmimo fondus. Projektas  bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-218 patvirtintas „Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį 

„VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais 

taisykles“. 

 

7.    SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

VPS administratorė Brigita Montvilaitė  pristatė situaciją apie iš VPS projekto 

organiozuojamų mokymų vykdymą, kuriuos VVG teikia būsimiems vietos projektų pareiškėjams. 

Paprašyta VVG narių aktyvesnio dalyvavimo mokymuose bei prisidėti prie informacijos sklaidos 

apie mokymus. Buvo kalbama ir apie sankcijas, jeigu mokymai neįvyktų dėl dalyvių  

neatsakingumo, tad paprašyta iš anksto pateikti informaciją ir atsišaukti  jeigu registruotas dalyvis 

negali dalyvauti mokymuose. 

 Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas ir Birštono savivaldybės 

vicemeras Vytas Kederys tarė sveikinimo žodį  visiems susirinkusiems ir pakomentavo  

svarbiausius kaimo plėtros VVG  reikalus.  

  NUTARTA. Tai buvo tik informacinis pranešimas. Už jį balsuoti nereikėjo. 

 

           

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                       Vida Vrubliauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                              Brigita Montvilaitė 

 

 


