
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIO RINKIMINIO 
SUSIRINKIMO NR.17 PROTOKOLAS  

 
2019 m. gegužės 8 d., 15.00 val. 

Alytaus rajono savivaldybė (III a. Tarybos posėdžių salė), Pulko g. 21, Alytus 
 

        Alytaus rajono vietos veiklos grupės nariai (toliau – VVG nariai) apie susirinkimą buvo 
informuoti el. paštu (pridedama). Informacija apie susirinkimą buvo paskelbta www.alytausrvvg.lt 
svetainėje (informacija pridedama). 

 Susirinkimo pirmininkė: Vida Vrubliauskienė 
        Susirinkimo sekretorė: Brigita Montvilaitė 
        Iš viso VVG yra registruota 62 nariai (viešas registras http://alytausrvvg.lt/vvg-nariai/). 
        Susirinkime dalyvauja 38 VVG nariai: daugiau kaip ½ VVG dalyvių (dalyvių sąrašas su 
parašais pridedamas). 
       Kvorumas yra. 

Dalyvauja Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: pirmininkė Vida Vrubliauskienė, 
Alytaus rajono VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė. 
        Darbotvarkė: 

1. Dėl deleguotų vietos valdžios atstovų rinkimų į Alytaus rajono vietos veiklos grupės 
valdybą. 

2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. pirmininko veiklos ataskaitos 
tvirtinimo. 

3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 
5. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos plano patvirtinimo. 
6. Dėl projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 

bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-
PR001 įgyvendinimo. 

7. Dėl projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 
bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-
PR001 keitimo. 

8. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimo projektuose. 
9. Einamieji klausimai: 
9.1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės sutarties su AGATA. 
9.2. Dėl nario mokesčio VVG tinkle padidinimo. 
9.3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės palaikomojo mokesčio padidinimo ir 

mokėjimo tvarkos patikslinimo. 
9.4. Dėl pasiūlymo patiekimo Alytaus rajono savivaldybei Kaimo bendruomenių rėmimo 

ir žemės ūkio programai patobulinti. 
 

         Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė paprašė VVG narius išrinkti posėdžio 
pirmininką ir sekretorių. VVG pirmininkė atsiklausė visų narių, ar jie neprieštarautų, jeigu posėdžio 
pirmininke būtų ji, o Alytaus rajono VVG narių bendru sutarimu pasiūlė posėdžio sekretore paskirti 
Brigitą Montvilaitę. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarta 
vienbalsiai. 
         Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė perskaitė darbotvarkę ir paprašė ją 
patvirtinti. 
        Už darbotvarkę balsuota vienbalsiai. 
 



         1.  SVARSTYTA. Dėl deleguotų vietos valdžios atstovų rinkimų į Alytaus rajono vietos 
veiklos grupės valdybą. 
        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams Alytaus rajono VVG situaciją, 
kad yra būtina vietos valdžios atstovų perdelegavimas į Alytaus rajono VVG valdybą, kadangi po 
 įvykusių savivaldos rinkimų tą buvo būtina padaryti, nes pasikeitė asmenys, atstovaujantys Alytaus 
rajono VVG valdyboje: vietoje Arvydo Balčiūno (VVG valdybos pirmininkas) Alytaus rajono 
savivaldybė delegavo Andrių Karloną (Alytaus rajono savivaldybės administracija). Kiti du, 
valdžios sektorių atstovaujantys asmenys, – Edita Zagurskienė (Alytaus rajono savivaldybės 
administracija) ir Vytas Kederys (Birštono savivaldybė) nepasikeitė ir toliau deleguojami  atstovauti 
valdžios sektorių VVG valdyboje (savivaldybių sprendimai arba projektai pridedami). 
         NUTARTA. Dėl deleguotų vietos valdžios atstovų rinkimų į Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės valdybą. 
         1 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

37 balsai „už“ (vienbalsiai), 1 balsas (Andrius Karlonas susilaikė ir  nebalsavo), 0 balsų  
„prieš“  vietoj VVG valdybos nario Arvydo Balčiūno išrinktas  Alytaus rajono savivaldybės tarybos 
deleguotas  Andrius Karlonas.  
         2 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

37 balsai „už“ (vienbalsiai), 1 balsas (Edita Zagurskienė  susilaikė ir  nebalsavo), 0 balsų  
„prieš“   VVG valdybos nare perrinkta  Alytaus rajono savivaldybės tarybos deleguota  Edita 
Zagurskienė. 
          3 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu: 

37 balsai „už“ (vienbalsiai), 1 balsas (Vytas Kederys  susilaikė ir  nebalsavo), 0 balsų  „prieš“  

VVG valdybos nariu perrinktas   Birštono  savivaldybės tarybos deleguotas   Vytas Kederys. 

 

          2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. pirmininko veiklos 
ataskaitos tvirtinimo. 
          VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams Alytaus rajono VVG 2018 m. 
pirmininko veiklos ataskaitą (pridedama) ir paprašė ją patvirtinti.  
          NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. pirmininko veiklos ataskaitos 
tvirtinimo. 
           38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta rajono vietos veiklos grupės 2018 m. pirmininko veiklos 
ataskaitai. 
 
         3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. finansinės atskaitomybės 
tvirtinimo. 
         VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams Alytaus rajono VVG 2018 m. 
finansinės atskaitomybės ataskaitą (pridedama) ir paprašė ją patvirtinti. Ataskaita buvo visiems 
VVG nariams siųsta el. paštu, todėl visi VVG nariai paprašė, kad jos nepristatinėtų iš naujo, o iš 
karto balsuotų. 
          NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. pirmininko veiklos ataskaitos 
tvirtinimo. 
       38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. finansinės 
atskaitomybės ataskaitai. 
 
 
        4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. revizoriaus ataskaitos 
tvirtinimo. 
        VVG revizijos pirmininkė Danutė Kelminskienė trumpai pristatė VVG nariams revizoriaus 
ataskaitą (pridedama). Pažymėjo, kad pažeidimų nerasta. 



         VVG pirmininkė pažymėjo, kad Danutė Kelminskienė turi ilgametę revizorės patirtį ir 
pakvietė VVG narius  ją  vėl išrinkti VVG revizore 
         NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2018 m. revizoriaus ataskaitos 
tvirtinimo. 
         1 nutarimas 4 darbotvarkės klausimu 38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta Alytaus rajono vietos 
veiklos grupės 2018 m. revizoriaus ataskaitai. 
         2 nutarimas 4 darbotvarkės klausimu 37 balsai „už“, (Danutė Kelminskienė susilaikė ir  
nebalsavo, 0  „prieš“ Danutė Kelminskienė išrinkta VVG revizore. 
 
        5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos plano 
patvirtinimo. 
        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams apie Alytaus rajono VVG 
dalyvavimą įvairiose veiklose: šiuo metu vykdomi mokymai vietos projektų pareiškėjams. Alytaus 
rajono VVG dalyvauja ir atstovauja kitose organizacijose (VVG tinklas, LKBS, LKT tinklas,  pagal 
VVG tinklo ir kitų organizacijų delegavimą dalyvavimas įvairiose darbo grupėse šalies 
ministerijose) ir perskaitė 2019 m. veiklos planą (pridedama) ir paprašė pritarti šiam planui. 
       NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos plano patvirtinimo. 
        38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos 
planui 
 
        6. SVARSTYTA. Dėl projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-
1-06810-PR001 įgyvendinimo. 

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams situaciją apie šiuo metu  
vykdomus kvietimus, kurių paskelbta 14. Informavo apie teigiamus pasikeitimus susijusius su 
Vietos projektų  vertinimu, kad VVG vertina projektus. Viso be atsiimtų ir atmestų šiuo metu  
vykdoma /vertinama  16 vietos projektų ir pasirašyta 6 paramos sutartys. VVG  privalo 2019 m. 
pasiekti rodiklį užkontraktuoti 55 proc. lėšų. Pastabų arba klausimų dėl VPS vykdymo negauta, nes 
VVG visada raštu savo narius/VVG valdybą informuoja apie VPS įgyvendinimo eigą. 
        NUTARTA.  

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-
1-06810-PR001 įgyvendinimo eigai. 
 
         7. SVARSTYTA. Dėl projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-
1-06810-PR001 keitimo. 
        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams, kad dėl techninių klaidų reikia 
keisti VPS: Veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ patikslinti 
papildoma informacija, kad atitiktų ES dokumentus. Taip pat būtina peržiūrėti paramos sumas ir 
skaičius sekančius po kablelio (VPS keitimai pridedama) ir paprašė balsuoti. 
       NUTARTA.  

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta dėl projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 
42VS-KA-15-1-06810-PR001 keitimui. 
        8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimo projektuose. 
        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams, kad šiuo metu VVG dalyvauja 
teritoriniame bendradarbiavimo projekte “Dzūkijos piliakalnių kelias”,tarptautiniame projekte                     
„Lėtos kultūros patirtys/ CultTrips 2.00“ Nr. 44TT-KK-18-4-04902-PR001 (projektui parama paskirta, bet 
sutartis dėl vėluojančių partnerių vis dar nepasirašyta). VVG  iš Alytaus rajono savivaldybės yra yra gavusi 



paramą projektui   „Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydis“, kuris bus 
įgyvendinamas 2019 m. gegužės 24 d.  bendruomenių sąskrydžio ir VVG dešimtmečio minėjimo 
metu. VVG nariai visi kviečiami dalyvauti projekte, kuris planuojamas organizuoti UAB  
„Tarzanija“ teritorijoje. Apie visus projektus rašoma VVG interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt 
ir VVG nariai visada gali pareikšti norą juose dalyvauti jeigu tik  atitiks tikslinę grupę. 

VVG  per  projektinę veiklą visada  siekia pridedamosios vertės VVG nariams ir kraštui, 
vietos savivaldybėms, t.y. teritorijai kurioje ji veikia. VVG turėdama galimybes ir vadovaudamasi 
įstatais  visada ieško galimybių  dalyvauti ir kituose fonduose  bei partnerystėse.  Prašoma, kad 
VVG nariai  neterminuotai pritartų VVG pirmininko ir VVG administracijos iniciatyvoms rengti, 
teikti įvairius projektus arba partnerystės pagrindais dalyvauti įvairiuose projektuose, jeigu  siekiant  
paramos lėšų ir bendradarbiavimo VVG  turi pasiūlymus, randa finansavimo šaltinius, o esant 
poreikiui ir kofinansavimo galimybes bei vadovaujasi VVG įstatų 9-13 punktuose nurodytų veiklų 
nuostatoms.   
        

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimo projektuose. 
38 balsai „už“ (vienbalsiai) neterminuotai pritarta VVG pirmininko ir VVG administracijos 

iniciatyvoms rengti, teikti įvairius projektus arba partnerystės pagrindais dalyvauti įvairiuose 
projektuose, jeigu  siekiant  paramos lėšų ir bendradarbiavimo VVG  turi pasiūlymus, randa 
finansavimo šaltinius, o esant poreikiui ir kofinansavimo galimybes bei vadovaujasi VVG įstatų 9-
13 punktuose nurodytų veiklų nuostatoms.   

 
        9. SVARSTYTA. Einamieji klausimai: 
        9.1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės sutarties su AGATA. 

 VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad  VVG gavo informaciją iš Lietuvos 
kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) apie tai jog VVG gali prisijungti  prie kolektyvinės LKBS ir 
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (toliau - AGATA) sutarties, kuri naudinga  VVG nariams 
kaimo bendruomenėms, todėl kad už visas VVG nares kaimo bendruomenes VVG mokės tik vieną  
metinį mokestį  pagal 2019 m. gegužės 2 d. pasirašytą „Sutartį dėl muzikos naudojimo“  Nr. 02-
2742/V- 2 ir mokėti kasmetinį mokestį iš nario sąskaitos lėšų (su 10 proc. nuolaida) 151,20 Eur 
+PVM iš VVG nario sąskaitos lėšų arba tam tikslui skirtų projektinių lėšų. VVG administracija 
VVG nariams kaimo  bendruomenėms išsiųs sutarties su AGATA kopiją ir spalvotą ženkliuką 
prisiklijuoti bendruomenės patalpose, kas paliudys jog kaimo bendruomenės savo renginiuose 
foninę muziką naudoja legaliai ir AGATA inspektoriai negali reikšti pretenzijų. 2019 m. VVG 
mokės tik  už 2019 m.  balandžio 8 d. (pagal kolektyvinės sutarties su LKBS ir AGATA datą )– 
gruodžio mėn. 
        NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės sutarties su AGATA. 

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta VVG ir AGATA 2019 m. gegužės 2 d. pasirašytai 
„Sutarčiai dėl muzikos naudojimo“  Nr. 02-2742/V- 2 ir mokėti vienkartinį kasmetinį mokestį (su 
10 proc. nuolaida) 151,20 Eur +PVM iš VVG nario sąskaitos lėšų arba tam tikslui skirtų projektinių 
lėšų. 
 
       9.2. SVARSTYTA. Dėl nario mokesčio VVG tinkle padidinimo. 
       VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2019 m. balandžio 25 d. Raseiniuose 
vyko Lietuvos VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas (VVG vykdydama VPS privalo būti VVG 
tinklo nare dėl VPS numatytų įsipareigojimų), kurio metu buvo nutarta padidinti narystės mokestį 
VVG tinkle nuo 100 Eur per metus į 300 Eur. Atsižvelgiant į tai, prašome VVG narius  pritarti 
VVG tinklui kasmet  mokėti 300 Eur. 
       NUTARTA. Dėl nario mokesčio VVG tinkle padidinimo. 

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta dėl nario mokesčio VVG tinkle padidinimo, t.y. VVG 
tinklui kasmet  mokėti 300 Eur. 



 
9.3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės palaikomojo narystės  mokesčio 

padidinimo ir mokėjimo tvarkos patikslinimo. 
Atsižvelgiant  į aukščiau svarstytą klausimą, VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė paklausė VVG 
narių, ar būtų galima didinti ir  VVG nariams palaikomąjį mokestį. Kilus diskusijai tarp VVG narių, 
nutarta, kad palaikomąjį mokestį nuo dabar esamų 6 Eur per metus, padidinti iki 10 Eur per metus ir  
patikslinti mokėjimo tvarką. 
        NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės palaikomojo narystės  mokesčio 
padidinimo ir mokėjimo tvarkos patikslinimo. 

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta dėl nario mokesčio VVG tinkle padidinimo, t.y. 
kasmetinis   narystės mokestis  10 Eur per metus ir  patikslinti mokėjimo tvarką. 
 

9.4. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymo patiekimo Alytaus rajono savivaldybei Kaimo 
bendruomenių rėmimo ir žemės ūkio programai patobulinti. 

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pasiūlė VVG nariams, ar šie pritartų, kad Alytaus 
rajono savivaldybei būtų pateiktas pasiūlymas į Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo 
bendruomenių projektų finansavimo tvarkos aprašo patikslinimo papildant buhalterinių paslaugų 
pirkimo/ kompensavimo išlaidų  finansavimą kaimo bendruomenėms.        

     NUTARTA. Dėl pasiūlymo patiekimo Alytaus rajono savivaldybei Kaimo bendruomenių 
rėmimo ir žemės ūkio programai patobulinti. 

38 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta  pateikti Alytaus rajono savivaldybės administracijai 
pasiūlymą dėl „Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų 
finansavimo tvarkos aprašo“ (toliau - programa) patikslinimo, kad į programos finansuotinas 
veiklas būtų įtraukta buhalterinių paslaugų pirkimas/kompensavimas  kaimo bendruomeninėms 
organizacijoms.  
 
 

Susirinkimo pirmininkas                                                                         Vida Vrubliauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                             Brigita Montvilaitė 

 

 


