ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2
Posėdis vyko 2015 m. vasario 9 d., 15 val., Alytaus rajono vietos veiklos grupės
patalpos, Naujoji 48, Alytus.
Susirinkimo pirmininkas: Gediminas Krasauskas.
Susirinkimo sekretorė: Asta Kisielienė.
Posėdyje iš 9 valdybos narių dalyvavo 5 valdybos nariai:
socialiniai – ekonominiai partneriai - Asta Kisielienė, Vytautas Krivas;
vietos valdžios atstovai - Gediminas Krasauskas;
verslo atstovai Giedrė Aldonienė, Rūta Matonė.
Kiti dalyvaujantys pranešėjai : Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir Projektų
vadovė Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektų administratorė Andrė
Zenevičienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės Viešųjų pirkimų specialistė Brigita Montvilaitė.
1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės etatų 2014-2020 metų strategijos parengiamuoju
laikotarpiu.
2. Dėl etnografinių regionų metų renginių Alytaus rajone.
3. Dėl Birštono vietos veiklos grupės kreipimosi.
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių prašymo pasisakyti dėl naujo Alytaus rajono
savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių su jų veikla
savivaldybėje, apmokėjimo“., svarstomo Alytaus rajono savivaldybės taryboje 2015 m.
vasario 10 d.
5. Dėl VšĮ „Tėviškės namai“ prašymo tapti VVG nariu.
6. Dėl spaudos prenumeratos.
7. Einamieji klausimai.
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.
1.
SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės etatų 2014-2020 metų
strategijos parengiamuoju laikotarpiu.
Pranešėja Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pirmininkė Vida
Vrubliauskienė informavo valdybą, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. 4 VVG administracijos
darbuotojai bus atleidžiami. Atleidimo procedūra bus vykdoma vadovaujantis LR darbo kodekso
nuostatomis.
VVG parengė „Paramos paraišką kaimo vietovių plėtros strategijai arba dvisektorinei
vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės
„Leader“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ (parengta paraiška pridedama), kurią VVG NMA turi
pateikti iki 2015 m. kovo 6 d. VVG valdybai reikia svarstyti klausimą dėl VVG 2 naujų etatų
steigimo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. parengiamajai paramai administruoti.
Siūlyta steigti 1
Strategijos rengimo administratoriaus etatą ir jį skaidyti į dvi dalis po 0,5 etato, 1 Strategijos
rengimo buhalterio – finansininko etatą ir jį skaidyti į dvi dalis po 0,5 etato. Nuo 2015 m. rugsėjo 1
d. pirmiausia pasiūlyti įsidarbinti atleistiems buvusiems 4 VVG administracijos darbuotojams,
nes 4 VVG administracijos darbuotojai (visų VVG administracijos darbuotojų CV pridedama)
atitinka paramos „Paramos paraiška kaimo vietovių plėtros strategijai arba dvisektorinei vietos
plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės
„Leader“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ taisyklių nuostatas, t.y. darbuotojai turi ne mažesnę
kaip 3 m. patirtį ES paramos administravimo srityje ir strategijos parengimo administravimui
tinkamus išsilavinimus.

Visi VVG administracijos darbuotojai rengdami naują VVG strategiją nuo tada kai bus
pasirašyta parengiamosios paramos strategijai sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽUM
iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. dirbs neatlygintinai.
Siūloma VVG pirmininkei Vidai Vrubliauskienei parengti ir patvirtinti naujas Strategijos
rengimo administratoriaus ir Strategijos rengimo buhalterio – finansininko pareigybės.
NUTARTA.
5 balsai „už“ (vienbalsiai) nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. steigimo parengiamajai paramai
administruoti.
1 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu:
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. VVG įsteigti:
Strategijos rengimo administratoriaus 1 etatą ir jį skaidyti po 0,5 etato;
Strategijos rengimo buhalterio – finansininko 1 etatą ir jį skaidyti po 0,5 etato.
2 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu.
Pavesti VVG pirmininkei Vidai Vrubliauskienei parengti pareigybių Strategijos rengimo
administratoriaus pareigybių ir Strategijos rengimo buhalterio – finansininko pareigybių aprašymus.
ir juos patvirtinti
3 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu:
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Strategijos rengimo administratoriaus ir Strategijos rengimo
buhalterio – finansininko pareigybėms eiti pirmiausia pasiūlyti atleistiems buvusiems 4 VVG
administracijos darbuotojams, siūlant jiems dirbti po 0,5 etato.
4 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu:
VVG administracijos darbuotojai rengdami naują VVG strategiją nuo dienos kai bus
pasirašyta parengiamosios paramos strategijai sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie
ŽUM ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. dirbs neatlygintinai.
2. SVARSTYTA. Dėl etnografinių regionų metų renginių Alytaus rajone.
Pranešėja VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė priminė, kad 2015 m. paskelbti
etnografinių regionų metais, tad VVG turi imtis daugiau iniciatyvų viešinti Alytaus rajoną kaip
Dzūkiją regiono dalį, dalyvauti įvairiose mugėse Lietuvoje, garsinti amatininkus, organizuoti naujus
renginius. Pasiūlymas surengti Dzūkiškų bandų festivalį ar panašaus pobūdžio renginį. Vyko
diskusija.
NUTARTA. Dėl etnografinių regionų metų renginių Alytaus rajone.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). Su VVG nariais, savivaldybe, kultūros darbuotojais,
verslininkais aptarti visas galimybes ir pasiūlymus dėl naujų etnografinių renginių organizavimo
Alytaus rajone ir VVG dalyvauti Etnografiniams metams skirtuose renginiuose, mugėse.
3. SVARSTYTA. Dėl Birštono vietos veiklos grupės kreipimosi.
Pranešėja VVG projektų administratorė Andrė Zenevičienė informavo, kad yra gautas
Birštono vietos veiklos grupės kreipimasis dėl jungimosi (pridedama) prie Alytaus rajono VVG
naujai strategijai parengti kartu. Vyko diskusija. Pasiūlyta perduoti klausimą svarstyti visuotiniam
narių susirinkimui.
NUTARTA. Dėl Birštono vietos veiklos grupės kreipimosi.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). Birštono vietos veiklos grupės kreipimąsi dėl jungimosi
parengti ir įgyvendinti naują strategiją kartu su Alytaus VVG perduoti svarstyti VVG visuotiniam
narių susirinkimui.
4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių prašymo pasisakyti dėl
naujo Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių
su jų veikla savivaldybėje, apmokėjimo“, svarstomo Alytaus rajono savivaldybės taryboje 2015 m.
vasario 10 d.
Pranešėja VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo valdybą, kad gauti žodiniai,
telefoniniai VVG narių pirmininkų kreipimaisi dėl naujo Alytaus rajono savivaldybės tarybos
sprendimo projekto „Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių su jų veikla savivaldybėje, apmokėjimo“,

svarstomo Alytaus rajono savivaldybės taryboje 2015 m. vasario 10 d. VVG nariai mano, kad
pirmininkai dirba labai daug metų neatlygintinai ir niekada nėra gavę jokio skatinimo.
Seniūnaičių veikla kaip ir bendruomenių pirmininkų irgi yra visuomeninio pobūdžio ir tik
savivaldybės taryba gali nuspręsti mokėti seniūnaičiams išmokas arba ne. Sprendimas
seniūnaičiams mokėti išmokas bendruomenių pirmininkus supriešintų su seniūnaičiais. Prašoma
VVG vardu raštu kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės tarybą dėl šio sprendimo svarstymo ir
išsakyti aukščiau minėtą VVG narių bendruomenių pirmininkų poziciją.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių prašymo pasisakyti dėl naujo
Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių su jų
veikla savivaldybėje, apmokėjimo“, svarstomo Alytaus rajono savivaldybės taryboje 2015 m.
vasario 10 d.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). VVG vardu raštu kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės tarybą
dėl sprendimo projekto „Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių su jų veikla savivaldybėje, apmokėjimo“
svarstymo ir išsakyti VVG narių bendruomenių pirmininkų poziciją.
5. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Tėviškės namai“ prašymo tapti VVG nariu.
Pranešėja VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo valdybą, kad VšĮ „Tėviškės
namai“ pateikė prašymą tapti VVG nariu (prašymas su priedais pridedamas). Prašymas atitinka
reikalavimus ir siūlomas teikti svarstyti VVG narių visuotiniam susirinkimui.
NUTARTA. Dėl VšĮ „Tėviškės namai“ prašymo tapti VVG nariu.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). VšĮ „Tėviškės namai“ prašymą tapti VVG nariu teikti
svarstyti VVG narių visuotiniam susirinkimui.
6. Dėl spaudos prenumeratos.
Pranešėja VVG Viešųjų pirkimų specialistė Brigita Montvilaitė informavo valdybą, kad
reikalinga prenumeruoti nors vieną laikraštį iki metų pabaigos, kadangi nėra kitų šaltinių prašoma
paramos lėšų prenumeratai skirti iš VVG nario mokesčio, paramos sąskaitos lėšų.
NUTARTA. Dėl spaudos prenumeratos.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). Skirti lėšų iš VVG nario mokesčio, paramos sąskaitos vieno
laikraščio prenumeratai užsiprenumeruoti iki metų pabaigos.
7. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
7.1. Dėl paraiškos teikimo fondui „Europa piliečiams“.
Pranešėja VVG projektų administratorė Andrė Zenevičienė informavo, kad VVG planuoja
teikti fondui „Europa piliečiams“ ir prašo pritarti šiam ketinimui. Planuojama prašyti paramos
daugiau nei už 70 tūkst. eurų.
NUTARTA. Dėl paraiškos teikimo fondui „Europa piliečiams“.
5 balsai „už“ (vienbalsiai). Pritarti VVG paraiškos teikimui fondui „Europa piliečiams“.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Gediminas Krasauskas
Asta Kisielienė

