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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. Informacija apie susirinkimą buvo paskelbta www.alytausrvvg.lt svetainėje. 

Susirinkimo pirmininkė: Vida Vrubliauskienė 

Susirinkimo sekretorė: Brigita Montvilaitė 

 Iš viso VVG yra registruota 64 nariai. 

 Susirinkime dalyvauja 34 VVG nariai - daugiau kaip ½ VVG dalyvių (dalyvių sąrašas su 

parašais pridedamas). Kvorumas yra. 

 

Dalyvauja kiti asmenys Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: Alytaus rajono 

VVG finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė,  Alytaus rajono VVG VPS administratorė 

Brigita Montvilaitė. 

         

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

išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė atsiklausė visų 

narių, ar jie neprieštarautų, jeigu posėdžio pirmininke būtų pati VVG pirmininkė Vida 

Vrubliauskienė. Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pasiūlė posėdžio 

sekretore paskirti Brigitą Montvilaitę. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūrai 

pritarta vienbalsiai 

        Darbotvarkė: 

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

inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“   keitimo (toliau – VPS).  

2. Einamieji klausimai. 

 

         Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė perskaitė darbotvarkę ir paprašė ją 

patvirtinti. 

        Už darbotvarkę balsuota vienbalsiai. 

 

        . 

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

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ keitimo.  

        VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams „Alytaus rajono ir Birštono 

savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 

2020  metams“ (toliau - VPS) įgyvendinimo situaciją  bei informavo apie kvietimus vietos 

projektams. VPS sparčiai būtina keisti, nes situacija taip pat keičiasi ir VPS būtina atnaujinti. 

        VPS yra numatyta VPS priemonė „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) turi  dvi veiklos sritis: „Bendruomeninių 

paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) (numatyta 3 projektai ir 3 darbo 

vietos)  bei „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1)“ 

(numatyta 2 projektai ir 2 darbo vietos). Šioms VPS veiklos sritims kvietimai dar neskelbti, bet 

įgyvendinant VPS, socialinio verslo kūrimui ir plėtrai visiškai nėra susidomėjimo ir yra matoma 

tendencija, kad projektų šiai priemonei gali nebūti. Norint kuo kokybiškiau ir efektyviau 

įgyvendinti VPS,  kad būtų sulaukiama paraiškų ir atsižvelgiant, kad kai kurios bendruomenės jau 

šiuo metu turi bendruomeninius verslus arba planuoja juos daryti. 

 VVG pirmininkė pasiūlė keisti VPS taip: 

http://www.alytausrvvg.lt/


1. VPS veiklos srityje  „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-9.1) praplėsti pareiškėjų ratą, traukiant bendruomeninės organizacijas, kurios planuoja 

kurti arba yra sukūrusios bendruomeninį verslą.  

2.  Nepasiteisinus kvietimams apjungti abi aukščiau minėtas  veiklos sritis  į vieną ir palikti 

VPS priemonę „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2). 

Rodikliai susiję su darbo vietų kūrimu nesikeistų. Šiuo momentu abiejų veiklos sričių  

intensyvumas yra vienodas – 80 proc. ir didžiausia paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. 

Sujungus abi priemones, intensyvumas planuojamas 95 proc. pelno nesiekiantiems rinkos 

sektoriaus socialinio verslo subjektams. Didžiausia paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. 

Sujungus abi priemones, projektų skaičius taip pat susijungtų – 5.  

       Sekantis labai svarbus VPS keitimas yra susijęs su priemone „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą“ (2 projektai). Tai infrastruktūriniai projektai. Priemonė darbo vietų 

nekuria. Šiai priemonei yra skirta 200 tūkst. Eur / 2 projektai. Kvietimas buvo organizuotas, bet 

paraiškų negauta. Alytaus rajono savivaldybės administracija VVG yra pateikusi raštą (pridedama), 

kad 1 projektui skirti 100 tūkst. Eur yra per maža suma norint atnaujinti kaimo kultūros ir gamtos 

paveldo objektą, todėl prašo kad paramos suma būtų didesnė.  Ši informacija yra  įtraukta į 

dokumento formą  „Inicijuojamas VPS keitimas", todėl kviečiama balsuoti už du pasiūlymus iš 

karto: 

1. VPS keitimus vykdyti  pagal  pridedamą dokumentą "Inicijuojamas VPS keitimas" 

(pridedama). Šiame dokumente, skirtame pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM 

(toliau – NMA) yra išdėstyti VPS keitimų argumentai ir pagrindai, kurie gali būti pakoreguoti , 

patikslinti, bet laikantis principinių keitimų nuostatų. 

2. Nepasiteisinus kvietimams ateityje apjungti veiklos sritis "Inovatyvaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) ir „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2)  į vieną ir pakeisti priemonę taip  „Bendruomeninių 

paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Rodikliai susiję su darbo vietų kūrimu 

nesikeistų. Šiuo momentu abiejų veiklos sričių  intensyvumas yra vienodas – 80 proc. ir didžiausia 

paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. Sujungus abi veiklos sritis, intensyvumas planuojamas 

iki 95 proc.  Didžiausia paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. Susijungtų veiklos sričių  

projektų skaičius taip pat– 5.  

  

       NUTARTA. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ keitimo.  

       34 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 

teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ keitimams: 

1. VPS keitimus vykdyti  pagal  pridedamą dokumentą "Inicijuojamas VPS keitimas" 

(pridedama). Šiame dokumente, skirtame pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM 

(toliau – NMA) yra išdėstyti VPS keitimų argumentai ir pagrindai, kurie gali būti pakoreguoti, 

patikslinti, bet laikantis principinių keitimų nuostatų. 

2. Nepasiteisinus kvietimams ateityje apjungti veiklos sritis "Inovatyvaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) ir „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2)  į vieną ir pakeisti priemonę taip  „Bendruomeninių 

paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Rodikliai susiję su darbo vietų kūrimu 

nesikeistų. Šiuo momentu abiejų veiklos sričių  intensyvumas yra vienodas – 80 proc. ir didžiausia 

paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. Sujungus abi veiklos sritis, intensyvumas planuojamas 

iki 95 proc.  Didžiausia paramos sumos 1 projektui – 50 tūkst. Eur. Susijungtų veiklos sričių  

projektų skaičius taip pat– 5.  

 

2. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 



      VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė apie netrukus prasidedantį įgyventi Teritorinį 

projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurį įgyvendins 4 VVG : Trakų krašto (pareiškėjas), Prienų 

rajono, Dzūkijos ir Alytaus rajono VVG (partnerės). Projekto tikslas – skatinti vietos gyventojų 

socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią ir įtraukiant į veiklas senyvo 

amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas. 

     VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė trumpai pristatė apie Tarptautinį projektą, kuriam šiuo 

metu rengiama paraiška. Projektas susijęs su lėtu keliavimu, lėta kultūra ir kitokio požiūrio 

atradimu į turizmą. 

 

 

          

Susirinkimo pirmininkas                                                                                       Vida Vrubliauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                              Brigita Montvilaitė 

 

 


