ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 7
2015 m. liepos 24 d., 13.00 val.,
Alytus
Posėdis vyko 2015 m. liepos 24 d., 13.00 val., „Punios ainių“ bendruomenės patalpose,
Kauno g.3, Punia, Alytaus r. sav.
Posėdžio pirmininkė Asta Kisielienė.
Posėdžio sekretorė Milda Stanevičienė.
Posėdyje iš 9 valdybos narių dalyvavo 5 valdybos nariai:
socialiniai – ekonominiai partneriai – Asta Kisielienė, Milda Stanevičienė, Linas Nedzinskas,
Vytautas Krivas, valdžios atstovai - Rasa Vitkauskienė.
Kiti dalyvaujantys pranešėjai: Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir Projektų
vadovė Vida Vrubliauskienė.
Kvorumas yra.
Darbotvarkė
1. Dėl Strategijos sutarties 2010 m. birželio 23 d. paramos vietos plėtros strategijai
įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo
įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr.4VP-KA-10-1-000823
keitimo.
2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo organizavimo.
3. Dėl lėšų paskyrimo.
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų naujo projekto svarstymo.
5. Einamieji klausimai.
5.1. Alytaus rajono „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teritorijos poreikių,
prioritetų, priemonių ir veiklos sričių pristatymas.
5.2. Informacija dėl bendradarbiavimo projekto „Raktas“ užbaigimo.
5.3. Informacija apie Alytaus rajono VVG gautus Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių
sprendimus.
5.4. Informacija dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.
Už darbotvarkę balsuota vienbalsiai.
1. SVARSTYTA. Dėl Strategijos sutarties 2010 m. birželio 23 d. paramos vietos plėtros
strategijai įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr.4VP-KA-10-1000823 keitimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2015 rugsėjo 1 d. baigiasi VVG
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.
Pagal pasikeitusį teisės aktą „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių (21 redakciją, kuri įsigaliojo
nuo 2015 m. birželio 6 d.) (toliau – taisyklės ) 4.14. punktą „Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo laikotarpis (toliau – strategijos įgyvendinimo laikotarpis) – laiko tarpas nuo paraiškos
įgyvendinti strategiją užregistravimo Agentūroje dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo
pateikimo Agentūrai dienos, bet ne vėlesnis kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d., todėl sutartis gali būti
pratęsta. Dėl didelio VVG užimtumo prašoma VVG valdybą leisti keisti sutartį, pakeičiant

paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai terminą, ne vėlesniu kaip iki 2015 m. rugsėjo
30 d. bei nuo šios datos atleisti VVG administracijos darbuotojus.
NUTARTA. Dėl Strategijos sutarties 2010 m. birželio 23 d. paramos vietos plėtros
strategijai įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr.4VP-KA-10-1000823 keitimo.
5- „už“, 0 - „prieš“ keisti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2010 m. birželio 23 d.
paramos sutartį vietos plėtros strategijai įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ Nr.4VP-KA-10-1-000823, pakeičiant paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo
Agentūrai terminą, ne vėlesniu kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. bei nuo šios datos atleisti VVG
administracijos darbuotojus.
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo
organizavimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pasiteiravo VVG valdybos narių kada organizuoti
VVG visuotinį narių susirinkimą. Vyko diskusija. Pasiūlyta susirinkimą organizuoti 2015 m.
rugpjūčio 27 d. arba rugpjūčio 28 d. pakviesta balsuoti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo
organizavimo.
5- „už“, 0 - „prieš“ Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinį VVG narių susirinkimą
organizuoti 2015 m. rugpjūčio 27 d.
3. SVARSTYTA. Dėl lėšų paskyrimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad dėl VVG
teritorijos išplėtimo, t.y. kad Alytaus rajono VVG įgyvendindama naujo laikotarpio VPS veiks
Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose reikia keisti VVG įstatus ir paprašė notarinėms
bei įstatų registravimo išlaidoms skirti 144, 81 Eur iš VVG nario mokesčio sukauptų lėšų.
NUTARTA. Dėl lėšų paskyrimo.
5- „už“, 0 - „prieš“ Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų pakeitimui, notarinėms ir
registravimo išlaidoms skirti 144, 81 Eur iš VVG nario mokesčio sukauptų lėšų.
4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų naujo projekto
svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pateikė VVG valdybai svarstyti VVG įstatų naują
redakciją (pridedama), kadangi visiems valdybos nariams įstatų nauja redakcija buvo pateikta
el.paštu ir buvo paprašyta pateikti pasiūlymus ir pastabas. Pasiūlymų gauta nebuvo, tad pranešėja
paprašė valdybos narius balsuoti, kad šis įstatų projektas būtų teikiamas svarstyti VVG
visuotiniam narių susirinkimui.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų naujo projekto svarstymo.
5- „už“, 0 - „prieš“ Alytaus rajono vietos veiklos grupės naują įstatų projektą teikti
svarstyti VVG visuotiniam narių susirinkimui.
5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
5.1. Alytaus rajono „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teritorijos poreikių,
prioritetų, priemonių ir veiklos sričių pristatymas.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pateikė VVG valdybai diskusijai ir analizei
Alytaus rajono „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 - 2020 metams“ teritorijos poreikių, prioritetų,

priemones ir veiklos sričių projektą ir informavo, kad tai pirminis dokumentas, kuris gali dar būti
koreguojamas.
5.2. Informacija dėl bendradarbiavimo projekto „Raktas“ užbaigimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pateikė VVG valdybai informaciją, kad pabaigtas
su VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centru“ nuo 2014 m. vasario mėn. vykdytas projektas
„Raktas į kokybišką gyvenimą: [RAKTAS]“.
Viešoji įstaiga „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ (toliau - RTC) paramą projektui
gavo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projekte iš viso dalyvauja 9 socialiniai
partneriai, tame tarpe buvo VVG nariai. Projekto tikslas buvo padėti socialiai pažeidžiamų šeimų
nariams, taikant kompleksines aktyvias priemones, integruotis į darbo rinką. Projekto tikslinės
grupės: socialinės rizikos, daugiavaikės šeimos ir motinos (tėvai), vienos auginančios vaikus.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę
,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.
VVG į projektą įsitraukė vėliau ir dalyvavo partnerio teisėmis, suteikdama projekto
dalyviams praktiką VVG. VVG paramos lėšų iš projekto negavo.
5.3. Informacija apie Alytaus rajono VVG gautus Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių
sprendimus.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo valdybą, kad gauti Alytaus rajono ir
Birštono savivaldybių tarybų sprendimai - pritarimai (pridedama), kad Alytaus rajono VVG dėl
išplėstos VVG teritorijos nuo VVG įstatų pasikeitimo ir jų įregistravimo dienos veikia Alytaus
rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose. Savivaldybių tarybos į VVG delegavo savo atstovus.
Birštono savivaldybės teritorijos atstovai į VVG valdybą galės būti renkami tik tuomet kai
įsigalios nauji VVG įstatai.
5.4. Informacija dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad su Viešąja įstaiga „Devynios
galybės“ 2015 m. birželio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl bendradarbiavimo,
vykdant socialinius projektus, organizuojant renginius, mokymus, telkiant kaimo bendruomenes ir
viešinant veiklą bei gerąją praktiką rajone ir respublikoje.
NUTARTA. Pastabų nepateikta ir nutarimų einamaisiais klausimais priimta nebuvo.

Posėdžio pirmininkė

Asta Kisielienė

Posėdžio sekretorė

Milda Stanevičienė

