
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS  NR. 6 
2015 m.  gegužės 21 d. 

Alytus 
 

Posėdis vyko 2015 m.  gegužės 21 d., 9.00 val., Alytaus rajono vietos veiklos grupės 
patalpose, Naujoji 48, Alytus.  

Posėdžio  pirmininkas  Gediminas Krasauskas. 
Posėdžio  sekretorė Milda Stanevičienė.     
Posėdyje iš 9 valdybos narių dalyvavo 6 valdybos nariai: 

socialiniai – ekonominiai partneriai - Milda Stanevičienė, Linas Nedzinskas, Vytautas Krivas, 
Antanas Malaškevičius,  valdžios atstovai  -  Gediminas Krasauskas, Rasa Vitkauskienė.  

Kiti dalyvaujantys pranešėjai : Alytaus rajono vietos veiklos grupės  pirmininkė ir Projektų 
vadovė   Vida Vrubliauskienė. 

Kvorumas yra. 
Darbotvarkė 
1.   Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 

7 organizavimo. 
              2.   Dėl Alytaus rajono  vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 
7 dokumentacijos  patvirtinimo. 

3.   Dėl naujų narių priėmimo į VVG. 
4.   Einamieji klausimai. 
Už darbotvarkę balsuota  vienbalsiai. 
 
1.       SVARSTYTA. Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos 

projektų paraiškas Nr. 7 organizavimo. 
 VVG  pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  informavo, kad  VVG įgyvendindama „Alytaus rajono 
kaimo vietovių plėtros strategiją 2007 - 2013 metams“ (toliau - strategija) sutaupė administravimui 
ir  vietos projektams skirtas  lėšas – iš viso  9 tūkst. Eur. Siekiant efektyviai panaudoti  paramos 
lėšas  yra pakeista 2010 m. birželio 23 d. paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ 
priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr.4VP-KA-10-1-000823 ir strategija. 
Atsižvelgiant į  tai siūloma valdybos nariams svarstyti ir balsuoti  už tai, kad:  

2015 m. gegužės 22- 27 dienomis būtų organizuotas Alytaus rajono  vietos veiklos grupės 
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 (toliau - kvietimas) ir siekiant kurti patrauklią 
aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, sudaryti sąlygas kaimo vietovių gyventojų socialinei, 
ekonominei ir kultūrinei saviraiškai, skatinti kaimo jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į 
bendruomenių gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas 
pasirinkti, kvietimui pasirinkti: 

 II prioritetą. „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“. 
2.1. Priemonę “Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, 

pilietiškumo skatinimas” ir priemonės veiklos sritį, pagal kurias kviečiama teikti paraiškas:  
 Veiklos sritį:  2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas. 
Kvietimui iš viso  paskirti  iki 9 000,00 Eur. 
II Prioritetui iš viso paskirti iki 9 000,00 Eur. 
Pagal 2.1.1. veiklos sritį „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų 

rėmimas” paskirti iki  9 000,00 Eur  maksimali paramos suma vienam projektui iki 9 000,00 Eur.   
Pagal šią veiklos sritį finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 



Trupesnis kvietimo laikotarpis pasirenkamas, todėl kad  artėja strategijos įgyvendinimo 
terminas ir yra išanalizuota, kad per 6 dienas pareiškėjai  gali suspėti  parengti vietos projektų 
paraiškas ir surinkti  vietos projektams būtinus pridedamuosius dokumentus.  

 
NUTARTA. Dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas Nr. 7 organizavimo 
6 - „už“,  0 - „prieš“  
Alytaus rajono  vietos veiklos  grupės Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.7  

organizuoti 2015 m. gegužės 22 - 27 dienomis (toliau - kvietimas). 
 Kvietimui pasirinkti II prioritetą „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ , 2.1. Priemonę 

“Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 
skatinimas” ir veiklos sritį 2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų 
rėmimas. 

Kvietimui iš viso  paskirti  iki 9 000,00 Eur. 
II Prioritetui iš viso paskirti iki 9 000,00 Eur. 
Pagal 2.1.1. veiklos sritį „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų 

rėmimas” paskirti iki  9 000,00 Eur  maksimali paramos suma vienam projektui iki 9 000,00 Eur.   
   

2.      SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono  vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos 
projektų paraiškas Nr. 7 dokumentacijos  patvirtinimo. 

VVG  pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  atsižvelgdama  į 1 klausimo nutarimą  pateikė ir 
pristatė   valdybos nariams svarstyti  ir balsuoti  dėl  Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.7  
(pridedama) ir Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.7   dokumentacijos (pridedama) 
svarstymo ir tvirtinimo.  

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono  vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 7 dokumentacijos  patvirtinimo. 

6 - „už“,  0 - „prieš“  patvirtinti Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.7  (pridedama) 
ir Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.7   dokumentaciją (pridedama). 

 
              3. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į VVG. 

VVG  pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  informavo VVG valdybos narius, kad yra  gauta 
7 naujų narių prašymai   stoti į VVG, t. y.  prašymus dėl  priėmimo  į VVG pateikė ūkininkas 
Aurimas Truncė, ūkininkas  Justas Truncė, UAB „Senas miškas“, ūkininkas Povilas Dzenkus, UAB 
„Ekspolita“, UAB „Bustata“, UAB „Manrenta“ ir pasiūlė svarstyti dėl jų priėmimo teikti viuotiniam   

VVG  pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  informavo VVG valdybos narius, kad Povilas 
Dzenkus  yra Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys ir yra  deleguotas  į VVG atstovauti 
Alytaus rajono savivaldybę 2014 m.  gruodžio 22 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. K-387 ir savivaldybė nėra pateikusi kitokio  sprendimo. 
             NUTARTA. Dėl naujų narių priėmimo į VVG. 

5- „už“,  0 - „prieš“, 1 – nusišalino nuo balsavimo  (Rasa Vitkauskienė nusišalino 
nebalsuodama)   teikti VVG visuotiniam narių susirinkimui svarstyti 7 naujų narių prašymus dėl  
priėmimo  į VVG - ūkininko Aurimo Truncės ūkį, ūkininko  Justo Truncės ūkį, UAB „Senas 
miškas“, ūkininko Povilo  Dzenkaus ūkį, UAB „Ekspolita“, UAB „Bustata“, UAB „Manrenta“. 
Ūkininko Povilo  Dzenkaus ūkis rekomenduojamas priimti su išlyga, kad jeigu atsirastų susikirtimų 
su teisės aktais būtų svarstoma papildomai. 

4. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. 
VVG  pirmininkė  Vida Vrubliauskienė  VVG valdybos narius informavo apie VVG 

strategijos vykdymo eigą ir  pateikė naujausią informaciją  apie VVG naujos strategijos rengimą, 
apklausas ir  įgyvendinamus vietos projektus. Informavo, kad dėl ES audito išvadų ir lėšų vietos 
projektams užšaldymo yra raštu informuoti vietos pareiškėjai, tačiau  kol kas atsakymas  raštu iš 



pareiškėjo Alytaus rajono savivaldybės administracijos (administravo daugiausiai vietos  projektų)  
apie  veiksmus dėl įgyvendintų  vietos projektų - nekilnojamojo turto – pastatų  paskirties   keitimo 
gauta  tik dėl dviejų projektų -  "Vaisodžių amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės 
poreikiams" NR. LEADER-11-ALYTUS-02-016 ir "Žaidimų aikštelės Dauguose įrengimas" Nr. 
LEADER-13-ALYTUS-04-047. 
 
 
Posėdžio   pirmininkas                                                                                       Gediminas Krasauskas 
 
Posėdžio  sekretorė                                                                                                  Milda Stanevičienė 


