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VPS vykdytojo atstovo 

parašas ir antspaudas 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 

2 priedas 

 

(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma) 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie 

kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą 

Šią formos dalį pildo Agentūra 1. 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos pateikimo būdas 
 

 

- el. būdu per ŽŪMIS 

Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas 

asmuo 

 
 

- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos 

vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas 

atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo 

dokumentas) 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data 
    -   -   

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos registracijos Agentūroje numeris 

 

 

Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros 

padalinys 

 

 

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2021 m. 

įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą 

teikiate  

 

VPS vykdytojos pavadinimas  Alytaus rajono vietos veiklos grupė 

VPS registracijos Nr. Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 

 

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 

1. 
INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR 

PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS  

1.1 

Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 

Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie 

skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pavadinimas 

Skirta 

paramos 

suma (Eur) 

ES kaimo 

plėtros 

prioriteto 

tikslinė sritis, 

prie kurios 

prisidėta 

(kodas) 

Trumpas vietos projekto 

turinio apibūdinimas 

Apibūdinkite vietos 

projekto tikslus, tikslines 

grupes (jeigu tokios 

išskirtos) ir pasiektus 

rezultatus (iki 5 sakinių). 

I II III IV V VI 
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1.1.1. 
Ūkininkas 

Kazimieras 

Kazlauskas 

„Kaimo 

turizmo 

veiklos 

įvairinimas ir 

plėtra“ 

ALYT-

LEADER-

6B-TD-13-1-

2019 

 

100 000,00 6B 

Pareiškėjas teikia 

apgyvendinimo ir 

laisvalaikio pramogų 

organizavimo paslaugas. 

Sodyboje yra troba, klėtis, 

svirnas, kuriuose teikiamos 

apgyvendinimo paslaugos. 

Taip pat yra pirtis su 

priešpirčio salė, tvenkinys 

ir kubilas. Projekto metu 

organizuota  kaimo turizmo 

veiklos plėtra.  Pastatytas 

 kluono pastatas (ne mažiau 

kaip 160,37 m2 ploto, 

1067,00 m3 tūrio) ir jame 

įrengta specialios patalpos, 

pritaikytos tradicinių pieno 

produktų (sūrio, sviesto ir 

kt. gamybai) 

parodomosioms/edukacinė

ms pramogoms organizuoti 

(edukacijoms bus reikalingi 

įprasti maisto indai, kuriuos 

pareiškėjas nupirko iš savo 

lėšų), pastatytas aukštos 

temperatūros pečius, 

kuriame kepama duona bei 

dzūkiškos bandos. 

Sudarytos sąlygos 

lankytojams patiems 

dalyvauti šio tradicinio 

maisto ruošimo amato 

gamybiniame procese. Taip 

pat įsigyta: 15 dviračių; 

įsirengta duonos kepimo 

krosnis; įsigyta baldai 

edukacijoms; projektorius; 

2 šaldytuvai; garso-vaizdo 

aparatūra; 4 nerūdijančio 

plieno stalai; saulės jėgainė. 

Projektas  įgyvendintas bei 

veikla vykdoma nuosavame 

žemės sklype. 

http://alytausrvvg.lt/kaimo-

turizmo-veiklos-

ivairinimas-ir-pletra-alyt-

leader-6b-td-13-1-2019/ 

1.2. 
Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų 

įgyvendinimo pažangos  

1.2.1. 
COVID -19 pandemija neigiamai veikia vietos projektų pareiškėjų elgseną, nuolat tolyn 

nukeliama mokėjimų prašymų pateikimo terminus, nedidelė dalis pareiškėjų, dėl ženkliai 
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išaugusių statybos rangos kainų, pradėjo svarstyti apie paraiškų atsiėmimą.  Nuolatos kalbamės 

su tokiais vietos projektų  vykdytojais ir juos motyvuojame tęsti įgyvendinti projektus.  

1.2.2. 

 Mokymų ir paraiškų  surinkimo metu  pastebėjome, kad susilpnėjo bendruomenių aktyvumas ir 

bendruomenės nedrįsta teikti bendruomeninio verslo projektų.  2021 m. organizuotas kvietimas  

bendruomeniniam verslui, kurio metu   tik viena bendruomenė aktyviai domėjusi dėl galimybių 

teikti  bendruomeninio  verslo projektą  ir buvo  gautas tik 1  bendruomeninio  verslo vietos 

projektas. 

1.2.3. 

Pareiškėjai teikia labai nekokybiškos paraiškos.  Vietos projektų pareiškėjai su konsultantų 

pagalba negeba tinkamai parengti paraiškų ir vertinimo metu reikia daug užklausų ir tam 

sunaudojama per daug VVG administracijos  darbuotojų  darbo laiko sąnaudų. Reikėtų 

sugriežtinti  taisyklių reikalavimus projektų paraiškų  parengtumo kokybei.  Paraiškos 

parengtumo kokybė  tinkamumo vertinimo metu, galėtų būti labai reikšmingas rodiklis vietos 

paraiškų  pirmumui nustatyti tuo atveju,  kuomet yra paraiškų perteklius. Šiuo klausimu nuolatos 

kalbamės su  paraiškų rengėjais ir jiems akcentuojame parengti ir pateikti pilnai užpildytas 

paraiškas ir  su visais būtinais pateikti dokumentais, tačiau  kai nėra teisinės nuostatos to pasiekti 

neįmanoma. 

1.2.4. 

Per didelė, mažai efektyvi arba atskirais atvejais  besidubliuojanti  vietos projektų 

administravimo procedūra, kuri nekuria  jokios pridedamosios vertės, nes  ta pati informacija 

kilnojama  iš vieno dokumento į kitą. Dėl  „2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo“ 

(https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-

programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-

m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-

strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-

proceduros-aprasas/11112)“ teikėme pastabas su pasiūlymais VVG tinklui, kuris turėjo pateikti 

pasiūlymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM.  

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112
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2. 
INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS 

ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III IV 

2.1. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

(nurodomos 

tikslios datos) 

2.1.1. 

Šie veiksmai atsispindi  ir aprašyti Alytaus rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje: 

https://alytausrvvg.lt/:  

 

1.1.Alytaus rajono VVG žingsniai, siekiant teritorijoje įgyvendinti pažangaus (–ių)/ sumanaus (-ių) kaimo (-

ų) vizijas, idėjas ir veiksmus  (2021 gruodžio 16 d.) 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-zingsniai-siekiant-teritorijoje-igyvendinti-pazangaus-iu-sumanaus-

iu-kaimo-u-vizijas-idejas-ir-veiksmus/  

 

1.2.Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra vienintelė akredituota savanorius priimanti asociacija Alytaus 

rajone; (2021 m . gruodžio 8 d.) 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-

asociacija-alytaus-rajone/  

1.3.Susitikimas su Alytaus apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis 

https://alytausrvvg.lt/susitikimas-su-alytaus-apskrities-savivaldybiu-bendruomeniniu-organizaciju-tarybomis/ 

 

1.4.„Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, plėtra“ 

ALYT-LEADER-6B-TD-16-1-2019 

https://alytausrvvg.lt/simonos-vasiliauskaites-turizmo-paslaugu-susijusiu-su-dzuku-etnines-kulturos-

puoselejimu-pletra-alyt-leader-6b-td-16-1-2019/  

1.5.Atnaujintas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 

 

 https://alytausrvvg.lt/atnaujintas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/ 

 

1.6. Kviečiame į apskritojo stalo diskusiją 

10.7.2. Susiję su VVG 

teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimu: 

- mokymų VVG 

teritorijos gyventojams 

organizavimas ir 

konsultavimas; 

- aktyvūs veiksmai, 

susiję su vietos 

verslininkų, 

amatininkų,  telkimu 

dalyvavimui mugėse, 

parodose,  viešinant 

VVG teritorijos 

išskirtinės kokybės 

vietinės gamybos 

produktus, paslaugas 

bei kiti VVG 

teritorijos patrauklumo 

didinimo veiksmai; 

- jaunimo ir savanorių 

įsitraukimo į VVG 

veiklas, vietos 

projektus sklaidos 

2021 m. sausis- 

gruodis 

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

https://alytausrvvg.lt/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-zingsniai-siekiant-teritorijoje-igyvendinti-pazangaus-iu-sumanaus-iu-kaimo-u-vizijas-idejas-ir-veiksmus/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-zingsniai-siekiant-teritorijoje-igyvendinti-pazangaus-iu-sumanaus-iu-kaimo-u-vizijas-idejas-ir-veiksmus/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/susitikimas-su-alytaus-apskrities-savivaldybiu-bendruomeniniu-organizaciju-tarybomis/
https://alytausrvvg.lt/susitikimas-su-alytaus-apskrities-savivaldybiu-bendruomeniniu-organizaciju-tarybomis/
https://alytausrvvg.lt/simonos-vasiliauskaites-turizmo-paslaugu-susijusiu-su-dzuku-etnines-kulturos-puoselejimu-pletra-alyt-leader-6b-td-16-1-2019/
https://alytausrvvg.lt/simonos-vasiliauskaites-turizmo-paslaugu-susijusiu-su-dzuku-etnines-kulturos-puoselejimu-pletra-alyt-leader-6b-td-16-1-2019/
https://alytausrvvg.lt/simonos-vasiliauskaites-turizmo-paslaugu-susijusiu-su-dzuku-etnines-kulturos-puoselejimu-pletra-alyt-leader-6b-td-16-1-2019/
https://alytausrvvg.lt/simonos-vasiliauskaites-turizmo-paslaugu-susijusiu-su-dzuku-etnines-kulturos-puoselejimu-pletra-alyt-leader-6b-td-16-1-2019/
https://alytausrvvg.lt/atnaujintas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/
https://alytausrvvg.lt/atnaujintas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-i-apskritojo-stalo-diskusija/
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https://alytausrvvg.lt/kvieciame-i-apskritojo-stalo-diskusija/  

 

1.7. Vasara pilna naujų šeimos verslo istorijų, žinių ir idėjų 

https://alytausrvvg.lt/vasara-pilna-nauju-seimos-verslo-istoriju-ziniu-ir-ideju/  

 

1.8.  Konferencija „Žiedinė ekonomika regione“ 

https://alytausrvvg.lt/konferencija-ziedine-ekonomika-regione/   

 

1.9. Sustabdytas paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. 

lapkričio 2 d. imtinai). Kvietimas Nr. 30 bus atnaujintas nuo 2021 m. lapkričio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m. 

gruodžio 6 d. 17.00 val. 

https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-

d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/ 

 

1.10. „Verslo įkūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019 

https://alytausrvvg.lt/verslo-ikurimas-alyt-leader-6a-d-12-2-2019 

 

1.11. Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų išvažiuojamasis viešinimo ir aktyvinimo 

renginys 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-

aktyvinimo-renginys/ 

1.12. Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.30 (pratęsimas) 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-pratesimas/ 

 

1.13. Baigtas įgyvendinti projektas „viešo pastato makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams“ 

https://alytausrvvg.lt/page/5/ 

 

1.14. „Atvertys: Marijos Gimbutienės fenomenas“ 

https://alytausrvvg.lt/atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/ 

 

1.15. „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros 

strategijos 2015 – 2020 metams“ mokymai 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-

veiksmai; 

- savanorystės 

palaikymo ir  

savanorystės gerosios 

patirties  idėjų sklaidos  

veiksmai; 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-i-apskritojo-stalo-diskusija/
https://alytausrvvg.lt/vasara-pilna-nauju-seimos-verslo-istoriju-ziniu-ir-ideju/
https://alytausrvvg.lt/vasara-pilna-nauju-seimos-verslo-istoriju-ziniu-ir-ideju/
https://alytausrvvg.lt/konferencija-ziedine-ekonomika-regione/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/verslo-ikurimas-alyt-leader-6a-d-12-2-2019
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-pratesimas/
https://alytausrvvg.lt/baigtas-igyvendinti-projektas-vieso-pastato-makniunu-k-sutvarkymas-ir-pritaikymas-gyventoju-poreikiams/
https://alytausrvvg.lt/baigtas-igyvendinti-projektas-vieso-pastato-makniunu-k-sutvarkymas-ir-pritaikymas-gyventoju-poreikiams/
https://alytausrvvg.lt/page/5/
https://alytausrvvg.lt/atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/
https://alytausrvvg.lt/atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
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inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/ 

 

1.16.. Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.30 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/ 

 

1.17. „Naujo verslo steigimas kaimiškoje vietovėje“ ALYT-LEADER-6A-D-27-1-2022 

https://alytausrvvg.lt/page/6/ 

 

1.18. VVG administracijos susitikimai Birštono savivaldybėje 

https://alytausrvvg.lt/vvg-administracijos-susitikimai-birstono-savivaldybeje/ 

 

1.19. Kviečiame dalyvauti mokymuose 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose-2 

 

1.20. „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 

https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021 

 

1.21. „Verslo kūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-27-2-2021 

https://alytausrvvg.lt/verslo-kurimas-alyt-leader-6a-d-27-2-2021/ 

 

1.21. Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydzis ir Ąžuolinių vasaros šventė 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-bendruomeniu-saskrydzis-ir-azuoliniu-vasaros-

svente/ 

 

1.22. Kviečiame dalyvauti mokymuose 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose/ 

 

1.23. Alytaus rajono VVG dalyvavimas renginiuose. 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-dalyvavimas-renginiuose/ 

1.24. Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.29 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-29/ 

 

1.25. Pakeista Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija 

https://alytausrvvg.lt/pakeista-alytaus-rajono-vvg-vietos-pletros-strategija/ 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/
https://alytausrvvg.lt/naujo-verslo-steigimas-kaimiskoje-vietoveje-alyt-leader-6a-d-27-1-202/
https://alytausrvvg.lt/page/6/
https://alytausrvvg.lt/vvg-administracijos-susitikimai-birstono-savivaldybeje/
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose-2/
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose-2
https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021
https://alytausrvvg.lt/verslo-kurimas-alyt-leader-6a-d-27-2-2021/
https://alytausrvvg.lt/verslo-kurimas-alyt-leader-6a-d-27-2-2021/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-bendruomeniu-saskrydzis-ir-azuoliniu-vasaros-svente/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-bendruomeniu-saskrydzis-ir-azuoliniu-vasaros-svente/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-bendruomeniu-saskrydzis-ir-azuoliniu-vasaros-svente/
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose/
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-dalyvavimas-renginiuose/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-dalyvavimas-renginiuose/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-29/
https://alytausrvvg.lt/pakeista-alytaus-rajono-vvg-vietos-pletros-strategija/
https://alytausrvvg.lt/pakeista-alytaus-rajono-vvg-vietos-pletros-strategija/
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1.26.. Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.28 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/ 

 

1.27. Alytaus regione bei Birštono savivaldybės teritorijose perimama ir taikoma tarptautinė, inovatyvi  

Lietuvoje, lėtojo turizmo patirtis 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-

inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/ 

 

1.28. „UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-

2019 

https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-

11-5-2019/ 

1.29. „Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-26-1-2021 

https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-

2021/ 

 

1.30. „Ūkio modernizavimas“ ALYT-LEADER-3A-DŽŪ-24-1-2020 

https://alytausrvvg.lt/ukio-modernizavimas-alyt-leader-3a-dzu-24-1-2020/ 

 

1.31. Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 27 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-27/ 

1.32. Senuosius metus palydint  

https://alytausrvvg.lt/page/10/ 

 

Ta pati ar panaši informacija apie įvairius VVG gyventojų  aktyvinimo veiksmus  teikiama ir  Alytaus rajono 

vietos veiklos grupės   socialiniame tinkle facebook paskyrose: 

https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/  ; https://www.facebook.com/Alytausrvvg/  

2.1.2. 

 Projekto ir kaimo  bendruomenių sąskrydžio / sueiga „Dzūkiški atsivėrimai“  įgyvendinimas. 

 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397 

10.7.2.- aktyvūs 

veiksmai, susiję su 

vietos verslininkų, 

amatininkų,  telkimu 

dalyvavimui mugėse, 

 Pasiruošimo  

veiksmai 2021 m. 

balandis – liepa. 

Renginys 2021 

m. liepos 17 d. 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/ukio-modernizavimas-alyt-leader-3a-dzu-24-1-2020/
https://alytausrvvg.lt/ukio-modernizavimas-alyt-leader-3a-dzu-24-1-2020/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-27/
https://alytausrvvg.lt/senuosius-metus-palydint/
https://alytausrvvg.lt/page/10/
https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/
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parodose,  viešinant 

VVG teritorijos 

išskirtinės kokybės 

vietinės gamybos 

produktus, paslaugas 

bei kiti VVG 

teritorijos patrauklumo 

didinimo veiksmai; 

 

2.1.3. 
„Nuotolinis seminaras apie bioekonomiką, trumpas grandines, vartojimą, bites bei ūkį“ 

https://alytausrvvg.lt/nuotolinis-seminaras-apie-bioekonomika-trumpas-grandines-vartojima-bites-bei-uki/ 

10.7.2. Susiję su VVG 

teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimu: 

- mokymų VVG 

teritorijos gyventojams 

organizavimas ir 

konsultavimas; 

 

 2021 m. kovo 25 

d.  

(nuotoliniu būdu) 

2.1.3. 

Mokymai pagal tematiką: 

„Kaip pradėti ir planuoti lėtojo turizmo   verslą ir susikurti savo prekės ženklą (remiamasi   projekto „Lėtos 

kultūros patirtys 2.00/ CultTrips 2.00“ metodika) 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose/ 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397  

10.7.2. Susiję su VVG 

teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimu: 

- mokymų VVG 

teritorijos gyventojams 

organizavimas ir 

konsultavimas; 

2021 m. liepos 21 

d. 

2021 m. 

gruodžio 13, 14 

d. 

2.1.4. 

VVG  narių ir VVG valdybos narių motyvavimas: 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1521322884910227  

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510265676015948/1510265136016002 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1577994282552439&set=pcb.1577994755885725 

https://www.alytausnaujienos.lt/drius-kar-lo-nas-gy-ven-ju-ypac-jau-nes-niu-ak-ty-vu-ma-ma-tuo-ju-pa-gal-

gim-na-zi-jos-spor-sa-

les?fbclid=IwAR3mJZ1pWgp8Ti0HEaYbAWUhWes681jA5icZ3i04AWXg19rUcmwiUrwz6_k  

10.7.2.  savanorystės 

palaikymo ir  

savanorystės gerosios 

patirties  idėjų sklaidos  

veiksmai; 

2021 m. lapkričio 

4 d. 

2021 m. lapkričio 

18 d. 

2021 m. lapkričio 

30 d. 

2021 m. gruodžio 

4 d. 

2021 m. gruodžio 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose/
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1521322884910227
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510265676015948/1510265136016002
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397
https://www.facebook.com/photo?fbid=1577994282552439&set=pcb.1577994755885725
https://www.alytausnaujienos.lt/drius-kar-lo-nas-gy-ven-ju-ypac-jau-nes-niu-ak-ty-vu-ma-ma-tuo-ju-pa-gal-gim-na-zi-jos-spor-sa-les?fbclid=IwAR3mJZ1pWgp8Ti0HEaYbAWUhWes681jA5icZ3i04AWXg19rUcmwiUrwz6_k
https://www.alytausnaujienos.lt/drius-kar-lo-nas-gy-ven-ju-ypac-jau-nes-niu-ak-ty-vu-ma-ma-tuo-ju-pa-gal-gim-na-zi-jos-spor-sa-les?fbclid=IwAR3mJZ1pWgp8Ti0HEaYbAWUhWes681jA5icZ3i04AWXg19rUcmwiUrwz6_k
https://www.alytausnaujienos.lt/drius-kar-lo-nas-gy-ven-ju-ypac-jau-nes-niu-ak-ty-vu-ma-ma-tuo-ju-pa-gal-gim-na-zi-jos-spor-sa-les?fbclid=IwAR3mJZ1pWgp8Ti0HEaYbAWUhWes681jA5icZ3i04AWXg19rUcmwiUrwz6_k
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23 d.  

2.1.5. 

Organizuotas nuotolinis Alytaus rajono vietos veiklos grupės priešnaujametinis kaimo bendruomenių, vietos 

valdžios, vietos valdžios institucijų ir seniūnijų susitikimas „Pašnekesiai prie metų sandūros slenksčio apie tai 

kas padaro mūsų gyvenimą prasmingesniu ir gražesniu?“. Renginiu siekta  visiems padėkoti  už iniciatyvas, 

pastangas bendrauti, bendradarbiauti, išgyvenant sudėtingus pandeminius 2021 metus. 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397  

10.7.2.  savanorystės 

palaikymo ir  

savanorystės gerosios 

patirties  idėjų sklaidos  

veiksmai; 

2021 m. gruodžio 

30 d. (nuotoliniu 

būdu) 

2.1.6. 

Strategijos  įgyvendinimo teisės aktų pokyčių viešinimas.  

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397 

 

10.7.2. Susiję su VVG 

teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimu: 

- mokymų VVG 

teritorijos gyventojams 

organizavimas ir 

konsultavimas; 

2021 m. gruodis 

2.2.  Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos  ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

(nurodomos 

tikslios datos) 

2.2.1. 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai ir Alytaus rajono vietos veiklos renginių, 

susitikimų, dalyvavimo ar kita viešinimo informacija skelbiama   

1. Alytaus rajono vietos veiklos grupės interneto svetanėje: https://alytausrvvg.lt/  

2 .         socialiniame tinkle facebook paskyroje: https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/ ; 

3. socialiniame tinkle facebook paskyroje: 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/ . 

 

 

 

10.7.1.Susiję su VPS 

įgyvendinimu: - 

kvietimo teikti vietos 

projektų paraiškas Nr. 

27- 33 dokumentacijos 

rengimas, 

organizavimas, vietos 

projektų vertinimas ir 

tvirtinimas, vietos 

projektų įgyvendinimo 

sutarčių derinimas ir 

pasirašymas su vietos 

projektų pareiškėjais 

bei vietos projektų 

2021 m. sausis- 

gruodis 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397
https://alytausrvvg.lt/
https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/
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kvietimų Nr.1 - Nr.33 

įgyvendinimas, 

vykdymo priežiūra, 

stebėsena ir kontrolė; - 

dalyvavimas LR 

žemės ūkio 

ministerijos, 

Nacionalinės 

mokėjimo agentūros 

prie ŽUM, VVG 

tinklo, kitų Lietuvos 

vietos veiklos grupių 

mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose ir 

kituose panašaus 

pobūdžio renginiuose, 

VPS įgyvendinimo 

tematika; - veiksmai 

susiję su VPS 

įgyvendinimo 

pažangos peržiūra. 

galimi sutarties ir VPS 

įgyvendinimo plano 

keitimai; - VPS 

įgyvendinimo 

ataskaitų rengimas ir 

teikimas Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai 

prie ŽUM;- jaunimo ir 

savanorių įtraukimo į 

VVG veiklas, vietos 

projektus veiksmai; - 

bendradarbiavimo 
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projektų su kitomis 

VVG rengimas ir 

įgyvendinimas; - dėl 

kokybiškesnio VPS 

įgyvendinimo 

vykdomi 

bendradarbiavimo, 

tinklaveikos veiksmai 

su įvairiomis vietos, 

Lietuvos, užsienio 

institucijomis ir 

organizacijomis bei 

papildomo 

finansavimo paieškos 

 

2.2.1.. 

Alytaus krašto laikraštis kalbina Alytaus rajono VVG viešųjų ryšių specialistę Laimutę 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-krasto-laikrastis-kalbina-alytaus-rajono-vvg-viesuju-rysiu-specialiste-laimute/ 

 

10.7.1. VPS 

įgyvendinimo 

tematika; - veiksmai 

susiję su VPS 

įgyvendinimo 

pažangos peržiūra 

2021 m. gruodis 

2.3. 
Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais  

Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Kita informacija  

Įrašykite mokymų 

dalyvių skaičių, 

taip pat mokymų 

datas 

(nurodomos 

tikslios datos ir 

valandų skaičius) 

2.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

2.3.1.1. 

VPS administravimo vadovės Vida Vrubliauskienės komandiruotė į Centrinės Graikijos regionas, Graikija. 

VVG. Komandiruotės tikslas - supažindinti su LEADER metodo įgyvendinimu Graikijoje (vietos veiklos 

grupių patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektų apžiūrėjimas, darbo vietų kūrimo 

 

2021 m. rugsėjo 

19-23 d., (vykta 

pagal sutartį) 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-krasto-laikrastis-kalbina-alytaus-rajono-vvg-viesuju-rysiu-specialiste-laimute/
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projektai, paveldo objektų išsaugojimas LEADER metodu). Komandiruotės darbotvarkė: 

seminaras ,,Bendruomenių vaidmuo savivaldai ir vietos valdžios vaidmuo bendruomenėms: 

bendradarbiavimas keliant ekonominę bei socialinę gerovę kaimiškoje vietovėje“, susitikimas su Chalkidos 

savivaldybės kaimo bendruomenių atstovais: 

Dalyvavimas seminarauose: „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo geroji patirtis ir priemonės kaimo 

vietovėse“, susitikimas Fokiki plėtros agentūroje (Development Agency of Fokiki S.A.). Projektų, 

finansuojamų LEADER lėšomis lankymas.   seminaras „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtis ir 

pamokos, kuriant naujas darbo vietas“, susitikimas Evia plėtros agentūroje (Development Agency of Evia 

S.A.) Projektų, finansuojamų LEADER lėšomis lankymas.  

Development Agency of Evia S.A., kontaktinis asmuo: Nikolaos –Ioanis Margaritis info@anevia.gr , 

Development Agency of Fokiki S.A., kontaktinis asmuo Christos Gatos  anfokiki@gmail.com . 

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9 

https://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/  

2.3.1.2. 

„Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.  

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos lektorius Artūras Paliušis. 

https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/ 

2021 m. rugpjūčio 26 

d 

e-pažymėjimai: 

visi VVG 

administracijos 

darbuotojai 

2.3.1.3. 
„Korupcijos samprata“ (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos e-mokymo platformoje ) 

„Interesų konfliktas 
2021 rugsėjo 16 d.  

e-pažymėjimai: 

Brigita 

Montvilaitė  

2.3.1.3 
„Korupcijos samprata“ (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos e-mokymo platformoje ) 

„Interesų konfliktas 
2021 m. gruodis 

e-pažymėjimai: 

Vida 

Vrubliauskienė   

(VPS 

administravimo 

vadovė), Henrieta 

Miliauskienė  

(VPS viešųjų 

ryšių specialistė) 

2.3.2 VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai 

2.3.2.1. 
„Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.  

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos lektorius Artūras Paliušis. 

2021 m. rugpjūčio 26 

d 

Nenaudotos VPS 

lėšos 12 valdybos 

mailto:info@anevia.gr
mailto:anfokiki@gmail.com
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/Nr.9-protokolas-pasira%C5%A1ytas.doc
https://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/
https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/
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https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/ 

 

narių  

suteikti  e-

mokymo 

pažymėjimai, 2 

ak. val. 

2.3.2.2. 

„Korupcijos samprata“ (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos e-mokymo platformoje ) 

„Interesų konfliktas“ 

https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/ 

 

 

2021 m. lapkritis - 

gruodis  

Nenaudotos VPS 

lėšos. Mokėsi 

VVG valdybos 

nariai: Asta 

Kisielienė, 

Edita 

Zagurskienė,  

Aurelija 

Semionovienė, . 

Saulius Belickas, 

, Simona 

Vasiliauskaitė,  

Tomas Vailionis 

e- pažymejimai 

2.3.2.3. 

Vietos veiklos grupių tinklo projekto  metu VVG atstovai mokėsi seminare  "IT kompetencijų stiprinimas", 

kur buvo mokomasi saugumo internete, darbo su Google įrankiais, Canva programa bei mokomasi viešinti 

info apie VVG. 

 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510433755999140/1510432705999245 

 

 

Nenaudotos VPS 

lėšos, 4 val., 

pažymėjimai 

nebuvo teikiami 

2.3.3. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

2.3.3.1. 

Mokymai „Bendruomenių idėjos, kuriančios pokytį“, lektorė S. Jazepčikienė. 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose-2/ 

 

2021 m. liepos  23 d., 

2021 m. liepos  

23 d., 8 val., 11 

dalyvių (suteikti 

pažymėjimai ) 

2.3.3.2. 

Mokymai “Sumanaus kaimo vizijos Alytaus krašte “ , lektorė prof. Vilma Atkočiūnienė. 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-

inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/ 

2021.m. rugpjūčio 23 

d.  

2021 m. liepos  

23 d., 8 val., 11 

dalyvių (suteikti 

https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/
https://alytausrvvg.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510433755999140/1510432705999245
https://alytausrvvg.lt/kvieciame-dalyvauti-mokymuose-2/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-ir-birstono-savivaldybiu-kaimiskosios-teritorijos-bendruomeniu-inicijuota-vietos-pletros-strategijos-2015-2020-metams-mokymai/
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 pažymėjimai ) 

2.3.3.3. 

Išvykstamasis strategijos viešinimo renginys 

Forumas „Nida -2021“  „Regioninė kultūros politika ir bendruomenės“. 

Susitikimas su Neringos krašto bendruomenėmis. 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų išvažiuojamasis viešinimo ir aktyvinimo renginys. 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-

aktyvinimo-renginys/ 

 

2021 m. spalio 1-3 d. 

2021 m. spalio 1-

3 d. 

28 žmonės 

 

 

 

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

3. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 

3.1. Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu 

Eil. 

Nr.  

Susirinkimo data 

(metai-mėnuo-diena) 

Svarstyti klausimai 

Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję 

su VPS  administravimu ir įgyvendinimu, VPS 

vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.  

Bendras VPS 

vykdytojos narių 

skaičius 

susirinkimo 

dieną 

Faktinis VPS 

vykdytojos 

visuotinio narių 

surinkime 

dalyvavusiųjų 

narių skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir bendro 

narių skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

3.1.1. 2021 01 20 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių 

nuotolinis visuotinis rinkiminis  susirinkimas 

Nr. 19 

1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės dalyvavimo  nuotoliniame visuotiniame 

rinkiminiame susirinkime. 

2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

64 39 60,93 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-isvaziuojamais-viesinimo-ir-aktyvinimo-renginys/
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grupės valdybos ataskaitos tvirtinimo. 

4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės 2020 m. finansinės atskaitomybės 

tvirtinimo. 

5. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės 2020 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

6. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės  nario mokesčio mokėjimo. 

7. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir 

Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 

bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 

2015 - 2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-

PR001 ataskaitos tvirtinimo.  

8. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 

kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota 

vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ Nr. 

42VS-KA-15-1-06810-PR001 keitimo. 

9. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės pirmininko rinkimų. 

10. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės valdybos V kadencijos rinkimų. 

11. Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės 2021 m. veiklos plano 

patvirtinimo. 

12. Einamieji klausimai. 

12.1.Dėl naujų narių priėmimo. 

<...> Vidurkis: 64 39 60,93 

3.2. Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo 

sektorius 

Vietos 

valdžios 

sektorius 



16 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

I II III IV V 

3.2.1. VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 41 21 2 

3.2.2. Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 1 - -- 

3.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 1 7 - 

3.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 41 14 2 

3.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  57 

3.3. 
Paaiškinimai: 

 

1. Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės narių nuotolinis visuotinis 

rinkiminis  susirinkimas Nr. 19 

svarstydamas   darbotvarkės 

klausimą „6 . Dėl Alytaus rajono 

vietos veiklos grupės  nario mokesčio 

mokėjimo.“         NUTARTA. Dėl 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  

nario mokesčio mokėjimo. 

38 prisijungusių prie susirinkimo 

balsai „už“ nuo 2021 m. sausio 20 d. 

šalinti narius, kurie nesusimokėję 

nario mokesčio 3 ir daugiau metų. Po 

šio balsavimo  pašalinti 8 nariai. VVG  

vietoj 64 narių  yra 56 nariai. 

Balsuojančių „prieš‘, ar „susilaikau“ – 

nebuvo. Pašalinta 7 VVG nariai iš 

verslo sektoriaus ir 1 VVG narys iš 

pilietinės visuomenės.  

2. 2021 m.  į VVG  įstojo 1 naujas 

pilietinės visuomenės sektoriaus 

atstovas, tad VVG narių pilietinės 

visuomenės sektoriaus skaičius 

nepasikeitė.  

2021 m. sausio 20 d. VVG visuotinio 

rinkiminio narių susirinkimo Nr. 19  

metu  vienbalsiai buvo nuspręsta 
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pašalinti  VVG narius, kurie trys ir 

daugiau metų nemoka  nario 

mokesčio ir nedalyvauja VVG 

veikloje, atsižvelgiant į tai VVG  

interneto svetainėje buvo  pakeista 

VVG narių sąrašas, todėl pateikiame 

VVG narių sąrašą  galiojusį iki 2020 

m. gruodžio 31 d. (pridedama VVG 

narių sąrašas, 4 lapai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ  

4.2. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

4.2.1. 
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų 

prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 4 3 

<3> iš jų iki 40 m. <1> iš jų iki 40 m. <2> iš jų iki 40 m. 

<1> iš jų moterys <4> iš jų moterys <1> iš jų moterys 

4.2.2. Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 

2 2 
0 

 

<2.> iš jų iki 40 m. <2 iš jų iki 40 m. <0> iš jų iki 40 m. 

<1> iš jų moterys <2> iš jų moterys <.0> iš jų moterys 

4.2.3. Pasitraukę VVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 2 2 

 

0 

 



18 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

<1> iš jų iki 40 m. <2> iš jų iki 40 m. <0> iš jų iki 40 m. 

<0> iš jų moterys < 2> iš jų moterys <0> iš jų moterys 

4.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

5 4 3 

<2> iš jų iki 40 m. <3> iš jų iki 40 m. <1> iš jų iki 40 m. 

<2> iš jų moterys <4> iš jų moterys <1> iš jų moterys 

4.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

12 

<6> iš jų iki 40 m. 

<7> iš jų moterys 

4.3. Paaiškinimai 

1. Ataskaitiniais metais VVG valdyboje rinkimų metu (2021 01 20) 

rotavo 4 valdybos nariai,  o tai sudaro 1/3 valdybos narių. 

2.  Valdžios sektoriaus atstovai nerotavo, nes 2021 01 20  vietos 

valdžia į VVG valdybą būti renkamais  delegavo  tuos pačius 

asmenis, tačiau tarp  vietos valdžios deleguotų pretendentų į 

valdybą  buvo atstovas, jaunas žmogus iki 40 m. Andrius Karlonas, 

kuris  nebuvo išbuvęs vienos  pilnos 3 metų valdybos nario 

kadencijos (Andrius Karlonas  registruotas  JAR 2019 06  26), 

todėl  iš valdžios sektoriaus  niekas neatsistatydino kai  buvo 

renkama naujos kadencijos valdyba. VVG planuoja 2022 m. 

organizuoti naujus rinkimus, kad vėliau VVG valdyba atitiktų   

visas  privalomas taisyklų nuostatas.  

3. Iš viso iš senos VVG valdybos  kadencijos yra rotavę 5 asmenys, 

tame tarpe ir  iš valdžios sektoriaus, nes   valdybos narys Arvydas 

Balčiūnas  atsistatydino 2019 m., o  vietoj jo buvo išrinktas 

Andrius Karlonas.    

4.  VVG valdyboje yra 5 vyrai (41,67 proc.) ir 7 moterys (58,33) ir 

tai atitinka 40/60 procentų lyčių santykį.  

5. VVG valdyboje yra 6 jauni žmonės  iki  40 m.( iš jų  3 vyrai  ir 3 

moterys) ir tai sudaro 50 proc. visų VVG valdybos narių.  

6. VVG yra 1 jaunas asmuo iki 25 metų amžiaus (1 moteris ). 
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5. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

VPS 

vadovas 

VPS finansininkai 

ir (arba) 

buhalteriai 

VPS 

administratoriai 

VPS  viešųjų 

ryšių 

specialistai 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

5.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) 

praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 2020 m.  

1 1 1,5 1, 4,5 

5.2. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 2020 m. 
1 1 2 2 6 

5.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) 

ataskaitiniais metais (vnt.) 
1 1 1 1 4 

5.4. VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 1 3 6 

 

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

6. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite pagrindinius 

VPS 8 dalies teiginius, 

kuriuos įgyvendinote 

ataskaitiniais metais 

I II III IV 

6.1. Teritorinis principas 

6.1.1. 

Renginio "Dzūkiški atsivėrimai" (Ąžuoliniuose 2021 07 17) programai ieškojome autentikos, dzūkiško 

savitumo, tapatumo ir tikrumo. Tai atskleisti padėjo unikalaus folkloro ansamblio - Folkloro studijos 

"Daulėlio" (Alytaus rajono vietos veiklos grupės narys) ir jų bičiulių bendrai sukurta programa. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1017205875718248&set=pcb.1017207702384732  

2021 m. liepos 

17 d.  

8.1.2. ,,užtikrinti VVG 

teritorijos didesnės 

pridėtinės vertės kūrimą, 

kuriuo bus tiesiogiai 

siekiama, įgyvendinant VPS 

priemones‘‘ 

6.1.2. 

Lėtojo turizmo autentiškumas Alytaus rajone Nemunaičio seniūnijoje. 

https://alytausrvvg.lt/letojo-turizmo-autentiskumas-alytaus-rajone-nemunaicio-seniunijoje/ 

 

 

2021 m. kovo 3 

d.  

8.1.2. ,,užtikrinti VVG 

teritorijos didesnės 

pridėtinės vertės kūrimą, 

kuriuo bus tiesiogiai 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1017205875718248&set=pcb.1017207702384732
https://alytausrvvg.lt/letojo-turizmo-autentiskumas-alytaus-rajone-nemunaicio-seniunijoje/
https://alytausrvvg.lt/letojo-turizmo-autentiskumas-alytaus-rajone-nemunaicio-seniunijoje/
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siekiama, įgyvendinant VPS 

priemones‘‘ 

6.1.3. 

Projekto ,,Žydinti Lietuva’’ dirbtuvių ,,Vietovių įvaizdžio formavimas’’ vietovių atrankos konkurso 

rezultatai. 

https://alytausrvvg.lt/projekto-zydinti-lietuva-dirbtuviu-vietoviu-ivaizdzio-formavimas-vietoviu-

atrankos-konkurso-rezultatai/  

 

2021 m. kovo 3 

d. 

8.1.2. ,,užtikrinti VVG 

teritorijos didesnės 

pridėtinės vertės kūrimą, 

kuriuo bus tiesiogiai 

siekiama, įgyvendinant VPS 

priemones‘‘ 

6.1.4. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra vienintelė akredituota savanorius priimanti asociacija Alytaus 

rajone. 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-

priimanti-asociacija-alytaus-rajone/ 

 

2021 m. kovo 3 

d. 

8.1.2. ,,užtikrinti VVG 

teritorijos didesnės 

pridėtinės vertės kūrimą, 

kuriuo bus tiesiogiai 

siekiama, įgyvendinant VPS 

priemones‘‘ 

6.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

6.2.1. 

Vietos projektas „Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-

M-26-1-2021 

https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-

26-1-2021/ 

2021 m. kovo 

23 d.  

8.2.2. Pristatant VPS 

įgyvendinimo rezultatus, 

kiekvienais metais bus 

pateikiama informacija 

interneto svetainėse 

www.alytausrvvg.lt, 

vietinėje spaudoje, 

organizuojami informaciniai 

renginiai bei dalinamasi 

informacija Alytaus rajono  

VVG teritorijoje vyksiančių 

bendruomeninių 

organizacijų, kitų NVO, 

verslo, vietos valdžios 

organizuojamų renginių 

metu. VP vykdytojai bus 

įpareigojami viešinti VP 

įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS 

https://alytausrvvg.lt/projekto-zydinti-lietuva-dirbtuviu-vietoviu-ivaizdzio-formavimas-vietoviu-atrankos-konkurso-rezultatai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-zydinti-lietuva-dirbtuviu-vietoviu-ivaizdzio-formavimas-vietoviu-atrankos-konkurso-rezultatai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-zydinti-lietuva-dirbtuviu-vietoviu-ivaizdzio-formavimas-vietoviu-atrankos-konkurso-rezultatai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-zydinti-lietuva-dirbtuviu-vietoviu-ivaizdzio-formavimas-vietoviu-atrankos-konkurso-rezultatai/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupe-yra-vienintele-akredituota-savanorius-priimanti-asociacija-alytaus-rajone/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
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įgyvendinimą 

6.2.2. 
Norintiems išmėginti lėtąjį turizmą: pristatome 18 paslaugų teikėjų. 

https://alytausrvvg.lt/page/7/  

2021 m. kovo 

23 d. 

8.2.2. Pristatant VPS 

įgyvendinimo rezultatus, 

kiekvienais metais bus 

pateikiama informacija 

interneto svetainėse 

www.alytausrvvg.lt, 

vietinėje spaudoje, 

organizuojami informaciniai 

renginiai bei dalinamasi 

informacija Alytaus rajono  

VVG teritorijoje vyksiančių 

bendruomeninių 

organizacijų, kitų NVO, 

verslo, vietos valdžios 

organizuojamų renginių 

metu. VP vykdytojai bus 

įpareigojami viešinti VP 

įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS 

įgyvendinimą 

6.2.3. 

„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-

2019 

https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-

d-11-5-2019/  

2021 m. kovo 

23 d. 

8.2.2. Pristatant VPS 

įgyvendinimo rezultatus, 

kiekvienais metais bus 

pateikiama informacija 

interneto svetainėse 

www.alytausrvvg.lt, 

vietinėje spaudoje, 

organizuojami informaciniai 

renginiai bei dalinamasi 

informacija Alytaus rajono  

VVG teritorijoje vyksiančių 

bendruomeninių 

organizacijų, kitų NVO, 

https://alytausrvvg.lt/norintiems-ismeginti-letaji-turizma-pristatome-18-paslaugu-teikeju/
https://alytausrvvg.lt/page/7/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
https://alytausrvvg.lt/uab-vejos-magija-aplinkos-prieziuros-paslaugu-teikimo-bazes-pletra-alyt-leader-6a-d-11-5-2019/
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verslo, vietos valdžios 

organizuojamų renginių 

metu. VP vykdytojai bus 

įpareigojami viešinti VP 

įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS 

įgyvendinimą 

6.2.4. 

„Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 

https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021/ 

 

2021 m. liepos 

19  d. 

8.2.2. Pristatant VPS 

įgyvendinimo rezultatus, 

kiekvienais metais bus 

pateikiama informacija 

interneto svetainėse 

www.alytausrvvg.lt, 

vietinėje spaudoje, 

organizuojami informaciniai 

renginiai bei dalinamasi 

informacija Alytaus rajono  

VVG teritorijoje vyksiančių 

bendruomeninių 

organizacijų, kitų NVO, 

verslo, vietos valdžios 

organizuojamų renginių 

metu. VP vykdytojai bus 

įpareigojami viešinti VP 

įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS 

įgyvendinimą 

6.2.5. 

„Verslo kūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-27-2-2021 

https://alytausrvvg.lt/verslo-kurimas-alyt-leader-6a-d-27-2-2021/ 

 

2021 m. liepos 

19  d. 

8.2.2. Pristatant VPS 

įgyvendinimo rezultatus, 

kiekvienais metais bus 

pateikiama informacija 

interneto svetainėse 

www.alytausrvvg.lt, 

vietinėje spaudoje, 

https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/sveikatos-baras-ant-ratu-alyt-leader-6b-bd-28-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/verslo-kurimas-alyt-leader-6a-d-27-2-2021/
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organizuojami informaciniai 

renginiai bei dalinamasi 

informacija Alytaus rajono  

VVG teritorijoje vyksiančių 

bendruomeninių 

organizacijų, kitų NVO, 

verslo, vietos valdžios 

organizuojamų renginių 

metu. VP vykdytojai bus 

įpareigojami viešinti VP 

įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS 

įgyvendinimą 

6.3. Partnerystės principas  

6.3.1. 

Kviečiame į nuotolinį Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą. 

https://alytausrvvg.lt/page/9/  

 

2021 m. sausio 

10 d.  

8.3.2. ,, įgyvendinant 

partnerių aktyvinimo 

veiksmus, priimant 

sprendimus dėl VP 

finansavimo, stebint ir 

vertinant VPS įgyvendinimo 

eigą bei rezultatus‘‘ 

6.3.2. 

Alytaus rajono VVG bendruomenių apklausos duomenys. 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-bendruomeniu-apklausos-duomenys/  

 

2021 m. vasario 

5 d. 
 

6.4. Inovacijų principas 

6.4.1. 

ALYTAUS RAJONO bendruomenių pažintis su moderniomis, virtuvėje taikomomis technologijomis 

Alytaus kolegijos Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo STEAM laboratorijoje 

https://www.facebook.com/Jun%C4%8Dioni%C5%B3-kaimo-bendruomen%C4%97-

575269929287503/photos/pcb.2043958652418616/2043958042418677 

 

 https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1516191392090043/1516190155423500  

2021 m. 

lapkričio 27 d. 

2021 m. 

gruodžio 2 d. 

8.4.2. ,,tokie projektai, jų 

valdymo modeliai galėtų 

būti įgyvendinami ir kitų 

pareiškėjų, ypač socialinio ir 

bendruomeninio verslo, 

bendradarbiavimo srityje’‘ 

6.4.2. 

 

Apie planuojamą sumanių kaimų programą. 

 

2021 m. 

lapkričio 18 d.  

8.4.2. Įgyvendinant VPS, 

VVG didelį dėmesį numato 

skirti informacinių 

https://alytausrvvg.lt/kvieciame-i-nuotolini-alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-nariu-visuotini-rinkimini-susirinkima/
https://alytausrvvg.lt/page/9/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-bendruomeniu-apklausos-duomenys/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-rajono-vvg-bendruomeniu-apklausos-duomenys/
https://www.facebook.com/Jun%C4%8Dioni%C5%B3-kaimo-bendruomen%C4%97-575269929287503/photos/pcb.2043958652418616/2043958042418677
https://www.facebook.com/Jun%C4%8Dioni%C5%B3-kaimo-bendruomen%C4%97-575269929287503/photos/pcb.2043958652418616/2043958042418677
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1516191392090043/1516190155423500


24 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510230072686175/1510229042686278 

 

technologijų taikymui VVG 

valdyme, gyventojų 

aktyvinimo veiksmų 

įgyvendinime, numatoma 57 

pasitelkti socialinių tinklų 

teikiamos galimybes. 

Inovacijų principas bus 

įgyvendinimas 

organizuojant patirties 

mainus, dalyvaujant VVG 

tinkle, ugdant gyventojų 

kompetencijas, nes 

lektoriams bus keliamas 

reikalavimas kompetencijų 

ugdymo metu taikyti 

inovacines priemones. 

6.4.3. 

Vietos projektas „Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-

M-26-1-2021 

https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-

26-1-2021/ 

2021 m. kovo 

23 d.  

8.4.2. ,,Siekiant paskatinti 

inovacijų kūrimą, diegimą ir 

sklaidą: VP atrankos metu 

pagal VPS priemones ’‘ 

6.4.4. 

„Naujo verslo steigimas kaimiškoje vietovėje“ ALYT-LEADER-6A-D-27-1-2022 

https://alytausrvvg.lt/naujo-verslo-steigimas-kaimiskoje-vietoveje-alyt-leader-6a-d-27-1-202/ 

 

2021 m. 

rugpjūčio 1 d. 
 

6.4.5. 

Alytaus regione bei Birštono savivaldybės teritorijose perimama ir taikoma tarptautinė, inovatyvi 

Lietuvoje, lėtojo turizmo patirtis 

https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-

tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/  

2021 m. 

balandžio 2 d. 

8.4.2. Įgyvendinant VPS, 

VVG didelį dėmesį numato 

skirti informacinių 

technologijų taikymui VVG 

valdyme, gyventojų 

aktyvinimo veiksmų 

įgyvendinime, numatoma 57 

pasitelkti socialinių tinklų 

teikiamos galimybes. 

Inovacijų principas bus 

įgyvendinimas 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1510230072686175/1510229042686278
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/socialinio-ir-bendruomeninio-verslumo-kompetenciju-vystymas-alyt-leader-1c-m-26-1-2021/
https://alytausrvvg.lt/naujo-verslo-steigimas-kaimiskoje-vietoveje-alyt-leader-6a-d-27-1-202/
https://alytausrvvg.lt/naujo-verslo-steigimas-kaimiskoje-vietoveje-alyt-leader-6a-d-27-1-202/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
https://alytausrvvg.lt/alytaus-regione-bei-birstono-savivaldybes-teritorijose-perimama-ir-taikoma-tarptautine-inovatyvi-lietuvoje-letojo-turizmo-patirtis/
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organizuojant patirties 

mainus, dalyvaujant VVG 

tinkle, ugdant gyventojų 

kompetencijas, nes 

lektoriams bus keliamas 

reikalavimas kompetencijų 

ugdymo metu taikyti 

inovacines priemones. 

6.5. Integruoto požiūrio principas 

6.5.1. 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 27 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 15 d. 08.00 val. iki 2021 m. kovo 29 d. 

17.00 val. 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-27/. 

 

2021 m. vasario 

14 d. 

6.5.2.Nepanaudotoms 

kvietimų metu lėšoms bus 

skelbiami papildomi 

kvietimai laikantis anksčiau 

išdėstyto susietumo ir 

nuoseklumo, prieš tai 

aktyvinant VVG teritorijos 

gyventojus, įskaitant ir jų 

gebėjimų ugdymą pagal 

temas, atitinkančias pagal 

vieną ar kitą VPS prioritetą 

numatomas spręsti 

problemas, tenkinti VVG 

teritorijos ir gyventojų 

poreikius. Kvietimai 

logiškai išdėlioti laike, 

įvertinant vietos projektų 

atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių parengimo, 

derinimo bei tvirtinimo 

procedūroms reikalingus ir 

kvietimų vykdymo, vietos 

projektų administravimo, 

VVG teritorijos gyventojų 

6.5.2. 
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.28 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/  

2021 m. 

balandžio 1  d. 

6.5.3. 

Projektas „Atvertys: Marijos Gimbutienės fenomenas“ 

https://alytausrvvg.lt/projektas-atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/ 

 

2021 m. 

birželio  10 d. 

6.5.4. 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.29 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m.  birželio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m. liepos  12 d. 

17.00 val. 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-29 / 

2021 m. 

birželio 3 d. 

6.5.5. 
Pakeista Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija 

 

2021 m. 

birželio 2 d. 

6.5.6. 
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.30 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/ 

2021 m. 

rugpjūčio 6 d. 

6.5.7. 

Sustabdytas paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. 

lapkričio 2 d. imtinai). Kvietimas Nr. 30 bus atnaujintas nuo 2021 m. lapkričio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m. 

gruodžio 6 d. 17.00 val. 

2021 m. rugsėjo 

30 d. 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-27/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-28/
https://alytausrvvg.lt/projektas-atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/
https://alytausrvvg.lt/projektas-atvertys-marijos-gimbutienes-fenomenas/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-29
https://alytausrvvg.lt/pakeista-alytaus-rajono-vvg-vietos-pletros-strategija/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/
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https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-

30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-

val-iki/  

aktyvinimo terminus. 

Finansiniai ištekliai VPS 

įgyvendinimui suplanuoti, 

remiantis VPS keliamais 

reikalavimais - ne mažiau 75 

proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų 

skirti vietos projektams, 

kuriantiems darbo vietas 

ir/ar sudarantiems prielaidas 

darbo vietų kūrimui. 

 

  

6.5.8. 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.31 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-31-2/ 

 

2021am. 

gruodžio 31 d. 

6.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

6.6.1. 

Teritorinis projektas ,,Žydinti Lietuva’’ 

https://alytausrvvg.lt/teritorinis-projektas-zydinti-lietuva/ 

 

2021 m. vasario 

1 d. 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo veiksmai: 

<...> 2. Bendradarbiavimas 

su kitomis Lietuvos VVG: 

6.6.2. 

Nuotolinis projekto ,,Žydinti Lietuva‘‘ partnerių susitikimas 

https://alytausrvvg.lt/nuotolinis-projekto-zydinti-lietuva-partneriu-susitikimas/ 

 

 

2021 m. kovo 

15  d. 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo veiksmai: 

<...> 2. Bendradarbiavimas 

su kitomis Lietuvos VVG: 

6.6.3. 

Komandiruotė 2021 m. rugsėjo 19-23 d., į Centrinės Graikijos regioną,  

Komandiruotės tikslas - supažindinti su LEADER metodo įgyvendinimu Graikijoje (vietos veiklos grupių 

patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektų apžiūrėjimas, darbo vietų kūrimo projektai, 

paveldo objektų išsaugojimas LEADER metodu). Susitikimas Evia plėtros agentūroje (Development 

Agency of Evia S.A.) Projektų, finansuojamų LEADER lėšomis lankymas.  

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9 

https://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/   

2021 m. rugsėjo 

19-23 d., 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo veiksmai: 

<...> 3. Bendradarbiavimas 

su užsienio VVG: 

4.Bendradarbiavimas su 

kitomis, su vietos plėtros 

https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/sustabdytas-paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30-nuo-2021-m-rugsejo-30-d-iki-2021-m-lapkricio-2-d-imtinai-kvietimas-nr-30-bus-atnaujintas-nuo-2021-m-lapkricio-3-d-08-00-val-iki/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-31-2/
https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-31-2/
https://alytausrvvg.lt/teritorinis-projektas-zydinti-lietuva/
https://alytausrvvg.lt/nuotolinis-projekto-zydinti-lietuva-partneriu-susitikimas/
https://alytausrvvg.lt/nuotolinis-projekto-zydinti-lietuva-partneriu-susitikimas/
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/Nr.9-protokolas-pasira%C5%A1ytas.doc
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skatinimo veikla 

susijusiomis, 

organizacijomis: 

6.6.4. 

 Dalyvavimas, mokymasis ir dalijimasis  patirtimi turizmo tematika - gyvai bei nuotoliniu būdu, vyko  

per partnerystę su  Gruzijos asociacija CPC„“ Lenkijos  Euroregiono BUG  projekte ,, Turizmo prekės 

ženklas – Turizmo įgalinimo galimybės Gurijoje. Euroregiono BUG patirties dalijimasis. 

 Projekto metu mokytasi kurti turizmo paslaugų ženklą, o pagal  projekte dalyvaujančių ekspertų 

komentarus buvo sukurtas filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-DsGA7bdrM  

https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/  

 

2021 m. 

rugsėjis - 

gruodis 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo veiksmai: 

<...> 3. Bendradarbiavimas 

su užsienio VVG: 

4.Bendradarbiavimas su 

kitomis, su vietos plėtros 

skatinimo veikla, 

susijusiomis 

organizacijomis: 

6.6.5. 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS) renginys, kurios narys yra Alytaus rajono VVG, 

Birštone, organizavo renginį "Savanorystė bendruomeninėje veikloje. Kaip vėl norėti veikti? , kuris buvo 

skirtas nusilpusios savanorystės stiprinimo kaime temai bei bendruomenių tarpusavio komunikavimui, 

asmeniniam bendruomenininko efektyvumui ir motyvacijai stiprinti.  

 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397  

 

2021 m. 

gruodžio 9 - 10 

d. 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo 

veiksmai:<...>: 

4.Bendradarbiavimas su 

kitomis, su vietos plėtros 

skatinimo veikla 

susijusiomis, 

organizacijomis: 

6.6.6. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijoje, Dzūkijos dvare, Radžiūnų k., Alytaus r. vyko projekto 

"Žydinti Lietuva" partnerių susitikimas, kurio metu aptarta projekto įgyvendinimo eiga, prognozuojamos 

kliūtys ir jų sprendimo būdai. Analizuota projekto pridėtinė vertė Alytaus RVVG teritorijai. Projekto 

partneriai taip par susipažino su Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos turizmo skatinimo vietos 

projektu "Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-2-2019, kurį 

įgyvendino ūkininkė Giedrė Aldonienė ir jo metu sukūrė tradicinių lietuviškų medžių ir augalų parką. 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1513576645684851/1513576282351554 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1518394328536416/1518394191869763 

2021 m. 

lapkričio 19 d. 

 

2021 m. 

lapkričio 30 d.  

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: 

Planuojami tinklaveikos ir 

bendradarbiavimo veiksmai: 

<...> 2. Bendradarbiavimas 

su kitomis Lietuvos VVG: 

6.6.7. 
Alytaus rajono, Druskininkų VVG ir Austrijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Švedijos VVG 

bendradarbiavimas projekte „Lėtos kultūros patirtys 2.00/KultTrips 2.00" tęsiasi. Alytaus rajono, 

2021 m. rugsėjo 

18 d.  

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: <...> 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-DsGA7bdrM
https://www.facebook.com/alytauskrasto.amatai.7/
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/posts/1422497861459397
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/?__cft__%5b0%5d=AZVO6PTMP0TzbhEkSsxN0GBa4X8lLwyK3h4y_I2i4eSXuyc_jLaZlSBobyELpHwH-RTx1cp_vkvyS5lid6shqlxKNajiDyqbfVMdbpmTvrHJwciOwVSllcnn-PTteoB7kf23DdxV2pFs19w2Tm9dheLqQD_rFluDaHN7haqgScNwCK3taiU8NXvqDLlQOkREmoM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1513576645684851/1513576282351554
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1518394328536416/1518394191869763
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Druskininkų ir Birštono lėto turizmo objektai tampa žinomi Europoje. Džiaugiamės savo partneriais iš 

Lietuvos ir užsienio, kurie nepertraukiamai dirba, kad projektas turėtų ilgalaikę vertę. Beje šis projektas 

garsina Lietuvos vardą ir Pietų Lietuvos regioną Europoje. 

https://www.facebook.com/druskininkuvvg/photos/pcb.2973440832923032/2973437292923386/ 

Bendradarbiavimas su 

užsienio VVG: 

6.6.8. 

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ plenerai ir baigiamieji 

renginiai 

https://alytausrvvg.lt/projekto-letojo-turizmo-skatinimas-ukmerges-taurages-ir-alytaus-rajonuose-

plenerai-ir-baigiamieji-renginiai/ 

 

2021 m. liepos 

2 d. 

8.6.2. Principo laikymasis 

įgyvendinant VPS: <...> 3. 

Bendradarbiavimas su 

užsienio VVG: 

6.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

6.7.1. 

 

Viešoji įstaiga „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“, bendradarbiaudama su VVG  organizavo 

seminarą „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1078226869616148&set=pcb.1078227216282780 

2021 m. spalio 

20 d. 

-8.7.2. bendram užsibrėžtų 

vietos plėtros uždavinių 

sprendimui telkti VVG 

teritorijos gyventojus turėtų 

numatomi organizuoti 

mokymai, diskusijos, kitos 

aktyvinimo veiklos, kurių 

metu siekiama tiek 

mokymus, tiek diskusijas, 

aktyvinimo veiklas 

organizuoti taip, kad būtų 

sudarytos prielaidos naujų 

kontaktų užmezgimui, 

projektų idėjų generavimui 

ir bendradarbiavimo būdų 

paieškai, kad jos būtų 

įgyvendintos maksimaliai 

prisidedant prie užsibrėžtų 

vietos plėtros uždavinių 

sprendimo 

6.7.2. 

 Seminaras (pagal projektą „Pluoštinių kanapių augintojų, perdirbėjų ir mokslininkų bendradarbiavimo 

perspektyvos pasinaudojant KPP parama“ Nr. PLKT-KK-19-2-08625-PR001). Seminaro metu ūkininkai 

buvo skatinami užsiimti kanapių auginimo ir perdirbimo verslu, kuris tobulai prisidėtų prie CO2 

atmosferoje mažinimo bei pristatė naują, jau veikiančią C02 emisijos kreditų schemą, kuri įgalintų 

 

8.7.2. bendram užsibrėžtų 

vietos plėtros uždavinių 

sprendimui telkti VVG 

teritorijos gyventojus turėtų 

https://alytausrvvg.lt/projekto-letojo-turizmo-skatinimas-ukmerges-taurages-ir-alytaus-rajonuose-plenerai-ir-baigiamieji-renginiai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-letojo-turizmo-skatinimas-ukmerges-taurages-ir-alytaus-rajonuose-plenerai-ir-baigiamieji-renginiai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-letojo-turizmo-skatinimas-ukmerges-taurages-ir-alytaus-rajonuose-plenerai-ir-baigiamieji-renginiai/
https://alytausrvvg.lt/projekto-letojo-turizmo-skatinimas-ukmerges-taurages-ir-alytaus-rajonuose-plenerai-ir-baigiamieji-renginiai/
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ūkininkus gauti papildomų pajamų. 

 

numatomi organizuoti 

mokymai, diskusijos, kitos 

aktyvinimo veiklos, kurių 

metu siekiama tiek 

mokymus, tiek diskusijas, 

aktyvinimo veiklas 

organizuoti taip, kad būtų 

sudarytos prielaidos naujų 

kontaktų užmezgimui, 

projektų idėjų generavimui 

ir bendradarbiavimo būdų 

paieškai, kad jos būtų 

įgyvendintos maksimaliai 

prisidedant prie užsibrėžtų 

vietos plėtros uždavinių 

sprendimo. 

6.7.3 

VVG Projekto „Atvertys: Marijos Gimbutienės fenomenas“ renginys skirtas, LR Seimo paskelbtiems,  

prof. MARIJOS GIMBUTIENĖS METAMS PAMINĖTI Renginys vyko LAURYNO Radziukyno 

mokykloje,, kur susirinko  kultūros ir švietimo darbuotojai. 

 

 

2021 m. rugsėjo 

26 d. 

8.7.2. bendram užsibrėžtų 

vietos plėtros uždavinių 

sprendimui telkti VVG 

teritorijos gyventojus turėtų 

numatomi organizuoti 

mokymai, diskusijos, kitos 

aktyvinimo veiklos, kurių 

metu siekiama tiek 

mokymus, tiek diskusijas, 

aktyvinimo veiklas 

organizuoti taip, kad būtų 

sudarytos prielaidos naujų 

kontaktų užmezgimui, 

projektų idėjų generavimui 

ir bendradarbiavimo būdų 

paieškai, kad jos būtų 

įgyvendintos maksimaliai 

prisidedant prie užsibrėžtų 
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vietos plėtros uždavinių 

sprendimo. 

 

V DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

7. VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki kada 

buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 

dalies teiginius, kuriuos 

įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 

7.1. 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės  įstatus ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

narių nuotolinio visuotinio rinkiminis  susirinkimas Nr. 19 įvykdytas atsiskaitymas apie 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, Alytaus rajono VVG planus  ir perspektyvas: 

1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Alytaus 

rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių 

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

06810-PR001 ataskaitos tvirtinimo.  

2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono 

savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 

2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 keitimo. 

5.Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2021 m. veiklos plano patvirtinimo. 

 

2022 01 20 

13.3.1. „VVG valdymą ir stebėseną 

reglamentuoja įstatai. Juose 

apibrėžta kiekvieno valdymo organo 

funkcijos ir veiklos ribos. Valdyme 

išskiriamos trys pakopos: 1) vietos 

veiklos grupės narių visuotinis 

susirinkimas; 2) vietos veiklos 

grupės valdyba; 3) vietos veiklos 

grupės pirmininkas.“ 

7.2. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.10  

Svarstytas klausimas: 1. Dėl   vietos plėtros strategijos keitimo tvirtinimo.  

 

NUTARTA. 1. Dėl   vietos plėtros strategijos keitimo tvirtinimo. 

 Patvirtinti VVG vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota 

vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ keitimą  ir iki 2021 m. rugsėjo 10 d. pateikti 

suderinti  Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos: 

Atsižvelgiant į tai, kad  Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) 2021 m. 

rugpjūčio 20 d.  gavo Nacionalinės  mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau 

2021 m. rugsėjo 5  

d.. iki  2021 m.  

rugsėjo 6 d. 

13.3.1. „VVG valdymą ir stebėseną 

reglamentuoja įstatai. Juose 

apibrėžta kiekvieno valdymo organo 

funkcijos ir veiklos ribos. Valdyme 

išskiriamos trys pakopos: 1) vietos 

veiklos grupės narių visuotinis 

susirinkimas; 2) vietos veiklos 

grupės valdyba; 3) vietos veiklos 

grupės pirmininkas.“ 
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– NMA) raštą Nr. BRK- 9504, kuriuo paprašė 2021 m. liepos 29 d. raštą Nr. BRK-8570 „Dėl 

vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ laikyti negaliojančiu, bei informuoja, kad 

vadovaudamasi VPS administravimo taisykliųi 801 papunkčio ir VPS lėšų metodikosii 

nuostatomis, atliko  VVG vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota 

vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl 

papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo (toliau – rezultatyvumo vertinimas).  

VPS vykdytoja Finansinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Fizinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Sukurtų 

naujų darbo 

vietų 

skaičius, 

proc. 

Pažangos 

vertinimo 

rezultatas 

Alytaus rajono 

vietos veiklos 

grupė 

75 81 86 Pasiektas 

 

NMA informavo, kad  VVG VPS rezultatyvumo vertinimo metu buvo nustatyta, jog 

VPS pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo, 

fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis pagal VPS lėšų metodiką 

yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju 

laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo 

šaltinius, kaip numatyta VPS lėšų metodikos 4 punkte. 

EURI lėšosiii  227 865 Eur 

Pereinamojo laikotarpio lėšosiv  265 633  Eur 

Iš viso:  493 497 Eur 

Gavus papildomas lėšas VPS įgyvendinti, didėja VPS paramos suma, ir vadovaujantis VPS 

administravimo taisyklių 811 papunkčiu,  iki  2021 m. rugsėjo 10 d.  su NMA suderinti VPS 

keitimą dėl pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų integravimo į VPS, papildomų rodiklių 

nustatymo, atitinkamų VPS dalių tikslinimo ir kt. Su NMA suderintas VPS keitimas bus 

teikiamas svarstyti Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministerija priima galutinį sprendimą 

dėl VPS keitimo ir lėšų VPS įgyvendinti pereinamuoju laikotarpiu skyrimo.  

Pagal VPS  13.1.2.  eilutėje numatytus įgaliojimus VVG valdyba  „14. pagal kompetenciją 
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planuoja ir nustato VVG veiklos gaires, sprendžia dėl įvairių VVG veiklos strategijų, tyrimų 

rengimo, sprendžia dėl VVG dalyvavimo įvairiose programose, projektuose, renginiuose, 

tvirtina trumpalaikius VVG veiklos planus ir kitus įvairius, aktualius strateginius 

dokumentus, gali inicijuoti VVG strategijos tikslinimus, keitimus  bei rengti ir tvirtinti kitus  

dokumentus nustatytus VVG valdybos  darbo reglamente“. 

http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/20211116_080150.pdf  

7.3. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūra Nr.1  . Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.27 dokumentų tvirtinimo ir paskelbimo. 

1. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. 

2. VPS priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-3). 

3. VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros 

puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7). 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 27 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m.  vasario 8 d. 

iki  2021 m. vasario 

10 d. 

VVG valdyba skelbia kvietimą ir 

tvirtina dokumentus.   

13.3. „VPS 

ADMINISTRATORIUS (-IAI) 

Renka bendrą ir detalią informaciją 

apie vietos projektų (toliau - VP) 

įgyvendinimo pažangą kiekvienais 

ataskaitiniais metais: 

apie paskelbtus kvietimus iš viso ir 

pagal VPS prioritetus, priemones ir 

jų veiklos sritis; 

apie gautus vietos projektus iš viso 

ir pagal VPS prioritetus, priemones 

ir jų veiklos sritis; 

apie įvertintus vietos projektus iš 

viso ir pagal VPS prioritetus, 

priemones ir jų veiklos sritis; 

apie patvirtintus vietos projektus iš 

viso ir pagal VPS prioritetus, 

priemones ir jų veiklos sritis; 

apie pasirašytas vietos projektų 

sutartis iš viso ir pagal VPS 

prioritetus, priemones ir jų veiklos 

sritis; 

apie įgyvendinamus vietos projektus 

iš viso ir pagal VPS prioritetus, 

7.4. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūra Nr.5 .  

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.28  dokumentų patvirtinimo ir kvietimo 

paskelbimo. 

1. .VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-9) 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 28 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m. balandžio 

13 d. iki  2021 

m. balandžio 14 d.,  

7.5. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūra Nr.6.  

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr.29  dokumentų patvirtinimo ir kvietimo paskelbimo. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 29 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m. gegužės 31 

d.. iki  2021 m.  

birželio 1 d. 

http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/20211116_080150.pdf
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2019/01/FSA-verslo-pradzia-2.docx
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2019/01/FSA-verslo-pradzia-2.docx
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2019/01/FSA-bendruomeninis-verslas-4.doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2019/01/FSA-bendruomeninis-verslas-4.doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
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7.6. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.7.  

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.30  dokumentų patvirtinimo ir kvietimo 

paskelbimo. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 30 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m. rugpjūčio 3 

d. iki  2021 m.  

rugpjūčio 4 d. 

priemones ir jų veiklos sritis; 

apie įgyvendintus vietos projektus iš 

viso ir pagal VPS prioritetus, 

priemones ir jų veiklos sritis (toliau 

- VPS administratoriai ) 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.7.  

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.30  pratęsimo. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 30 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m. rugsėjo 14 

d., iki  2021 m.  

rugsėjo 15 d 

7.7. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.12  vyko nuo 2021 m. rugsėjo 28 d., 13.30 val. iki  2021 m.  rugsėjo 

29 d., 10.00 val. 

Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.30  atšaukimo ir  naujo kvietimo 

paskelbimo. 

1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2). 

2. VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros 

puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7) 

https://alytausrvvg.lt/atnaujintas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-30/ 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 30 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m. rugsėjo 28 

d. iki  2021 m.  

rugsėjo 29 d.  

7.8. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūra Nr.1  . Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.31 dokumentų tvirtinimo ir paskelbimo. 

https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-31-2/  

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 30 

https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ 

2021 m.  

gruodžio 8 d. iki  

2021 m. gruodžio 9 

d.,  

 

7.9. Nuotolinis (Zoom konferencinėje platformoje) priešnaujametinis  kaimo 2021 m. 13.3.1. „VVG valdymą ir stebėseną 

http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/19-kv..doc
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bendruomenių, vietos valdžios, vietos valdžios institucijų ir seniūnijų   bei Alytaus 

rajono vietos veiklos grupės  susitikimas „Pašnekesiai prie metų sandūros slenksčio apie 

tai kas padaro mūsų gyvenimą prasmingesniu ir gražesniu?“.  Renginio trukmė iki 45 

min. 

 

. 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1538516599857522/1538516463190869/ 

 

gruodžio 30  d. reglamentuoja įstatai. Juose 

apibrėžta kiekvieno valdymo organo 

funkcijos ir veiklos ribos. Valdyme 

išskiriamos trys pakopos: 1) vietos 

veiklos grupės narių visuotinis 

susirinkimas; 2) vietos veiklos 

grupės valdyba; 3) vietos veiklos 

grupės pirmininkas.“ 

 

8. 
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS 

METAIS (KAI TAIKOMA) 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais 

įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 

dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES 

BJRS tikslais 

I II III IV 

8.1. 

Įgyvendinamas  tarptautinis bendradarbiavimo  projektui „Lėtos kultūros 

patirtys 2.00/ CultTrips 2.00 “. projekte bendradarbiaujama su 6 užsienio 

partneriais tarp jų Vokietija ir Švedija. 

2021m. sausis - gruodis 

7.5. ES Baltijos jūros regiono strategija 

yra Baltijos jūros regiono valstybių 

(Švedijos, Danijos, Estijos, Suomijos, 

Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos) 

strateginio planavimo dokumentas (toliau - 

ESBJRS), kurio tikslas – stiprinti Baltijos 

jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. 

Strategija turi tris pagrindinius tikslus – 

apsaugoti jūrą, sujungti regioną ir padidinti 

gerovę  bei  prioritetines sritis. 

       ESBJRS numatyta trys prioritetinės 

sritys: siekiant stiprinti tvarų žemės ūkį, 

miškininkystę ir žuvininkystę (koordinuotą 

su Suomija ir Švedija, Lietuva yra atsakinga 

už bendradarbiavimą bei veiksmų plano 

sudarymą stiprinant bendrą kaimo plėtros 

procesą); siekiant pagerinti vidaus ir išorės 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/photos/pcb.1538516599857522/1538516463190869/
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transporto sąsajas (suderintas su Švedija); 

siekiant sumažinti tarpvalstybinį 

nusikalstamumą ir jo daromą žalą (suderintą 

su Suomija). 

VPS atitinka ESBJRS  tikslą - „Padidinti 

gerovę“ ir  įgyvendinant VPS priemones bus 

netiesiogiai prisidedama prie Lietuvos 

įgyvendinamo Baltijos jūros regiono 

strategijos veiksmų plano, kur Lietuvai yra 

patikėta: 1) stiprinti tvarų žemės ūkį, 

miškininkystę ir žuvininkystę 

(koordinuojama kartu su Suomija ir Švedija, 

Lietuva atsakinga už bendro veiksmo 

„Sustiprinti bendrą kaimo plėtros programų 

poveikį“ koordinavimą). 

VPS siejasi su  ESBJRS tikslais ir 

prioritetinėmis sritimis, kadangi tiek  

ESBJRS, tiek VPS siekia darnaus vystymosi 

VVG teritorijos vietovėse, gerinant VVG 

teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę,  

didinant jų užimtumą, kuriant ir plėtojant 

VVG teritorijos verslų plėtrą, mažinant 

bedarbystę, kuriant naujas darbo vietas. VPS 

numatyti prioritetai, priemonės atitinka 1-ąją 

veiksmų plano prioritetinę sritį. 

8.2. 

Po komandiruotės  į  Sakartvelą (2021 m. rugsėjo 7 d. -  2021 m. rugsėjo 11 

d.) iki 2021 m. gruodžio pabaigos  nuotoliniu būdu įsitraukta ir dalyvauta 

Lenkijos Euroregiono BUG  bei Sakartvelo  asociacijos „Dalyvavimo ir 

bendradarbiavimo centras“  (CPC Center for Participation and 

Collaboration [cpc.ngo@gmail.com])  projekte ,, Turizmo prekės ženklas – 

Turizmo įgalinimo galimybės Gurijoje. Euroregiono BUG patirties 

dalijimasis“.  Pagal susitarimą su  Sakartvelo  asociacija „Dalyvavimo ir 

bendradarbiavimo centras“  (CPC Center for Participation and 

Collaboration [cpc.ngo@gmail.com]) VVG atstovai  projekte dalyvavo  

2021m. rugsėjis  - gruodis 

 

7.5. ES Baltijos jūros regiono strategija yra 

Baltijos jūros regiono valstybių (Švedijos, 

Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, 

Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos) strateginio 

planavimo dokumentas (toliau - ESBJRS), 

kurio tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono 

valstybių bendradarbiavimą. Strategija turi 

tris pagrindinius tikslus – apsaugoti jūrą, 
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ekspertų teisėmis ir mokėsi perimti Lenkijos turizmo patirtų  

 

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 8 

https://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/ 

 

https://www.facebook.com/Alytausrvvg/ 

sujungti regioną ir padidinti gerovę  bei  

prioritetines sritis...> 

<...VPS siejasi su  ESBJRS tikslais ir 

prioritetinėmis sritimis, kadangi tiek  

ESBJRS, tiek VPS siekia darnaus vystymosi 

VVG teritorijos vietovėse, gerinant VVG 

teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę,  

didinant jų užimtumą, kuriant ir plėtojant 

VVG teritorijos verslų plėtrą, mažinant 

bedarbystę, kuriant naujas darbo vietas. VPS 

numatyti prioritetai, priemonės atitinka 1-ąją 

veiksmų plano prioritetinę sritį...> 

 

9. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

9.1. Vardas, pavardė Vida Vrubliauskienė  

9.2. Pareigos Pirmininkė  

9.3. Atstovavimo pagrindas 
Išrinkta ir patvirtinta pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės  įstatus ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

narių nuotolinio visuotinio rinkiminis  susirinkimas Nr. 19 protokolu 

9.4. Data 2022 03 29  

9.5. Parašas ir antspaudas  

_______________________ 

 
i Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos 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“. 
ii Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) 

skyrimo ir skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms 

įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 14 d. 

įsakymo Nr. 3D-236 redakcija). 
iii Paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery 

Instrument) lėšomis, skiriama visoms strategijoms, paramos sumas konkrečioms strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į VPS lėšų 

metodikos 3 punktą. 
iv Paramos lėšų dalis, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu, skiriama tik toms 

strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo. 

http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/Nr.8-protokolas-projektas.doc
https://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/

