
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 1 

 
Posėdis vyko 2015 m. sausio 2 d.,  14 val., Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpos, 

Naujoji 48, Alytus.  
Susirinkimo pirmininkas:  Gediminas Krasauskas.  
Susirinkimo sekretorė:    Asta Kisielienė. 

 
Posėdyje iš 9 valdybos narių dalyvavo 8 valdybos nariai: 

socialiniai – ekonominiai partneriai - Milda Stanevičienė, Asta Kisielienė, Linas Nedzinskas, 
Vytautas Krivas, vietos valdžios atstovai - Gediminas Krasauskas, Rasa Vitkauskienė, 
verslo atstovai -  Rūta Matonė. 

Kiti dalyvaujantys pranešėjai : Alytaus rajono vietos veiklos grupės  pirmininkė ir Projektų 
vadovė   Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės  Viešųjų pirkimų  specialistė 
Brigita Montvilaitė  

 
1.   Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimai. 
2.   Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės naujos strategijos parengiamosios paraiškos teikimo 
NMA. 
3.   Einamieji klausimai. 
3.1.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų 
deklaravimo ir informacijos apie tai Alytaus rajono vietos veiklos grupei pateikimo. 
3.2.Delegavimas į VVG tinklo renginį. 
3.3.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimų 
tvirtinimo. 

Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.  
 

1. SVARSTYTA. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimai. 
Pranešėja Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pirmininkė  Vida 

Vrubliauskienė informavo, kad  2014 m. gruodžio 29 d. VVG visuotiniame rinkiminiame 
susirinkime perrinkta VVG  III kadencijos (2014 m. gruodžio 29 d. - 2017 m. gruodžio 29 d.) 
valdyba ir tai pirmasis naujos valdybos posėdis, kurio metu pagal VVG  įstatų 48 punktą reikia 
išrinkti VVG valdybos pirmininką. 

Valdybos nariai Antanas Malaškevičius ir Vytautas Krivas siūlo Gediminą Krasauską. 
Daugiau pasiūlymų nepateikta. Kviečiama balsuoti  dėl Gedimino Krasausko kandidatūros tapti 
VVG valdybos pirmininku.   

NUTARTA. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimai. 
8  balsai „už“ (vienbalsiai) nuo 2015 m. sausio 2 d.  Alytaus rajono vietos veiklos grupės 

valdybos pirmininku išrinkti Gediminą Krasauską. 
 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės naujos strategijos 
parengiamosios paraiškos teikimo NMA. 

Pranešėja VVG pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  pateikė  VVG valdybai svarstyti 
„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“ paraišką  (pridedama) ir paprašė jai pritarti, nes artimiausiu metu paraiška 
bus teikiama NMA.  Paraiška gali būti   finansuojama iki 9 tūkst. eurų.   

NUTARTA.  



8  balsai „už“  pritarti parengtai  paraiškai „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“. 

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 
3.1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų 

deklaravimo ir informacijos apie tai Alytaus rajono vietos veiklos grupei pateikimo. 
Pranešėja VVG pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  paprašė VVG valdybos narius  atkreipti 

dėmesį į  „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo 
įgyvendinimas“  priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių (16 
redakcija)  9.31.punktą, kuriame  nustatyta, kad  VVG  „užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, 
Nr. 18-431) nuostatų įgyvendinimą;“  ir paprašė VVG valdybos narius iki 2015 sausio 15 d. 
deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus ir jeigu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  
tinklalapyje www.vtek.lt  deklaracija nematoma viešai, atsispausdinti ją ir pateikti VVG 
administracijai. 
              3.2. Delegavimas į VVG tinklo renginį. 

Pranešėja VVG pirmininkė  Vida Vrubliauskienė   informavo VVG valdybos narius, kad 
yra gautas VVG tinklo kvietimas 2015 m. sausio 6 - 7  dienomis  dalyvauti  VVG tinklo susitikime, 
kuris vyks   adresu Malūno g. 6, Kunionių k.,  Kėdainių r. sav.  Renginyje dalyvaus LR žemės ūkio 
ministerijos atstovai  ir  bus svarstoma  naujų  VPS atrankos taisyklių projektas ir kiti VVG svarbūs 
klausimai. Galima  deleguoti 3  VVG asmenis. Nuo VVG valdybos siūloma renginyje  dalyvauti  
Astai  Kisielienei.  VVG  administracija  deleguos dar 2 atstovus. 

3.3.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių 
pakeitimų tvirtinimo. 

Pranešėja Brigita Montvilaitė VVG viešųjų pirkimų specialistė  dėl euro Lietuvoje įvedimo 
nuo 2015m. sausio 1 d.     ir Viešųjų pirkimų įstatymo šiuo klausimu taikomų nuostatų pristatė  
pakeistas Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisykles 
(pridedama) ir paprašė VVG valdybą  jas patvirtinti. 

NUTARTA. Einamieji klausimai. 
3.1.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų 

deklaravimo ir informacijos apie tai Alytaus rajono vietos veiklos grupei pateikimo. 
8  balsai „už“ (vienbalsiai) nutarta, kad VVG valdybos nariai  iki 2015 sausio 15 d. 

deklaruoja viešuosius ir privačiuosius interesus ir jeigu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  
tinklalapyje www.vtek.lt  jų deklaracija nematoma viešai, atsispausdina  ją ir pateikia VVG 
administracijai. 

3.2.Delegavimas į VVG tinklo renginį. 
8  balsai „už“ (vienbalsiai) valdybos narę   Astą  Kisielienę ir 2  VVG  administracijos 

atstovus  2015 m. sausio 7 d.  deleguoti  į VVG tinklo renginį (renginio vieta: Malūno g. 6, 
Kunionių k.,  Kėdainių r. sav. )  

3.3.Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklių 
pakeitimų tvirtinimo. 

8  balsai „už“ (vienbalsiai)   patvirtinti  ir VVG tinklalapyje  bei Viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje paskelbti   pakeistas  „Alytaus rajono vietos veiklos grupės supaprastintųjų 
viešųjų pirkimų taisykles“. 
 
Posėdžio  pirmininkas                                                                                       Gediminas Krasauskas  
 
 
Posėdžio  sekretorė                                                                                                         Asta Kisielienė  
 


