
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 
SPRENDIMO PRIĖMIMAS NR. 12 

 
2016 m. kovo 3 d., 11 val. 

 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūra pradėta 2016 m. kovo 1 d. klausimas išsiųstas el. 
p.:v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Procedūrą inicijavo VVG valdybos pirmininkas Arvydas 
Balčiūnas, administravo Vida Vrubliauskienė Alytaus rajono vietos veiklos grupės Strategijos 
rengimo administratorė  

VVG   rašytinio sprendimo priėmimo procedūra  baigta  2016 m. kovo 3 d., 11.00  val. 
(atsakymai gauti  į el. p.:v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Procedūrą administravo VVG 
Strategijos rengimo administratorė Vida Vrubliauskienė  

VVG rašytin ės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas -  Arvydas Balčiūnas. 
VVG rašytin ės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė  - Vida Vrubliauskienė. 
 Iš viso  yra 12 valdybos narių.  Klausimas ir informacija d ėl  nutarimo pri ėmimo 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  nariams išsiųsta el. paštais: Astai Kisielienei - 
astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienei - eiciunai@gmail.com; Linui Nedzinskui - 
nedzinskasl@gmail.com; Giedrei Aldonienei - giedre@tarzanija.lt;  Rūtai  Matonei - 
ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydui  Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; Jolantai 
Kručkauskaitei - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolei Dirginčienei - meras@birstonas.lt; Jusrtinui 
Gradeckui  - justinasgradeckas@gmail.com; Rirai Sabaitei -rita.sabaite@prokuraturos.lt;  Tadui 
Džervui -  tadasdzervus86@gmail.com. 
Mirus valdybos nariui Vytautui Krivui informacija el. paštu: vytautaskrivas@gmail.com 
nesiunčiama. 

 Rašytinėje sprendimo priėmimo procedūroje dalyvavo ir atsakymus  pateikė 10  
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narių: Asta Kisielienė -  astak58@gmail.com; 
Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė 
Aldonienė - giedre@tarzanija.lt ;  Rūta  Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydas  
Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Rira Sabaite - rita.sabaite@prokuraturos.lt; Nijolė 
Dirginčienė - meras@birstonas.lt; Jolanta Kručkauskaitė - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; 

tadasdzervus86@gmail.com (gautų el. laiškų kopijos pridedamos).  
Kvorumas yra.    
 
Klausimas. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės atsakymo į 2016 m. vasario 25 d.  

gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / 
duomenų tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044 ir pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“   
korekcijoms  ir finansiniam planui. 
 

1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės atsakymo į 2016 m. vasario 25 
d.  gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / 
duomenų tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044 ir pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“   
korekcijoms  ir finansiniam planui.  

 
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG ) 2016 m. vasario 25 d. raštu gavo labai 

didelės apimties  Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau-  NMA) paklausimą „Dėl reikiamų 
dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044, kuris suformuotas  atliekant 2015 
m. rugsėjo 30 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės  pateiktos paraiškos ir vietos plėtros 



strategijos (toliau VPS) Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014 -2020 metų programos priemonę „LEADER“, vertinimą, VPS tinkamumo vertinimo metu 
nustatytus  netikslumus. VVG  administracija  turi per trumpą laiką  iki  2016 m. kovo 3 d.   ištaisyti 
ir parengti atsakymą bei  jį suderinti su VVG valdyba, todėl VVG valdybos pirmininko sprendimu, 
vadovaujantis  2014 m. balandžio 14 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių 
susirinkimo protokolu Nr. 6 patvirtintu „Alytaus rajono vietos veikslo grupės valdybos darbo 
reglamento“ 21- 22 punktais (pridedama),  esant skubiam, atskiram klausimui, kuriam yra 
reikalingas VVG valdybos sprendimas, inicijuojama  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio 
sprendimo priėmimo procedūra „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės atsakymo į 2016 m. 
vasario 25 d.  gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų 
pateikimo / duomenų tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044 (pridedama) ir pritarimo „Alytaus rajono ir 
Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  
2015 - 2020  metams“   korekcijoms  ir finansiniam planui“. VVG parengė atsakymus  NMA ir  
ekspertams. „Ekspertinio vertinimo pastabose Nr. 2“ atkreipiamas dėmesys, kad reikia pakeisti 
priemonių kodus, kad  VPS  suplanuota per mažai ir per didelės vertės projektų. Prašoma  mažinti 
paramos sumą vienam projektui.  Žodžiu buvo kreiptasi į  LR žemės ūkio ministeriją (toliau  - 
ministerija) ir prašoma konsultacijų ekspertų keliamais  klausimais. Ministerijos nuomone    
projektai, kurie yra didesni nei 100 tūkst. Eur yra rizikingi ir tai buvo ministerijos aptarta su 
ekspertais darbo grupėse,  todėl  ministerijos specialistai rekomendavo paisyti ekspertų pastabų ir 
tikslinti VPS finansinį planą, todėl pateikiamas atsakymas ekspertams  (pridedama). Atsižvelgiant į 
tai buvo koreguotas VPS finansinis planas, koreguoti priemonių pavadinimai, kai kurių veiklos 
sričių atsisakyta arba  priemonėje, kurioje nebuvo veiklos sričių sukurtos naujos veiklos sritys, visa 
tai atspindima pridedamuose dokumentuose.   Taip pat buvo sumažinta maksimalios vietos  
projektų sumos lyginant su NMA pateiktu pirminiu VPS  finansinio plano variantu bei padaryta 
daug korekcijos veiksmų padidinat vietos projektų skaičių nuo 30 iki 55.   VPS  naujai sukurtų   
darbo vietų  skaičius buvo padidintas VPS nuo 39 iki 49.   Po korekcijų VPS struktūra buvo 
išlaikyta, tik padidėjo vietos projektų skaičius, darbo vietų skaičius  bei  visose priemonėse  
sumažėjo parama vienam vietos projektui. Šiuo metu VPS suplanuota  didžiausia paramos suma  iki 
106 954 tūkst. Eur  skirta turizmo vystymo  VVG teritorijoje priemonei.    Mažiausia paramos suma 
iki 10 tūkst. Eur. yra skirta smulkaus verslo vystymo pradžiai ir  nevyriausybinių organizacijų   
vietoms projektams skirtiems VVG teritorijos kultūros savitumų išsaugojimui ir tradicijų tęstinumo 
projektams (VPS finansinio plano korekcijų projektas pridedama).  

Valdybos narė Rita Sabaitė pateikė pastabą, kad mažiausia paramos suma iki 10 tūkst. Eur. 
yra skirta smulkaus verslo vystymo pradžiai, ši suma, jos nuomone, turėtų būti padidinta bent jau 
iki 20-30 tūkst. Eurų.   

Valdybos narei  raštu atsakyta: Amatininkams labai smulkiems projektams  iki 10 tūkst. 
bus supaprastinta tvarka renkamos paraiškos. Įmonės plėtrai skiriama - 95 tūkst.  

Kitų paklausimų raštu ar komentarų  nebuvo. 
 

NUTARTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės atsakymo į 2016 m. vasario 25 d.  
gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / 
duomenų tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044 ir pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“   
korekcijoms  ir finansiniam planui“. 
 

- 10 -„už“, -  0 -„prieš“,  1 -  nedalyvavo, 1  valdybos narys buvo nepakviestas dalyvauti  dėl 
objektyvių priežasčių (yra miręs).   

pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės atsakymui (pridedama) į 2016 m. vasario 25 d.  gautą 
Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų 
tikslinimo“ Nr. S-PV-0179044 ir pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 



teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“   korekcijoms  ir 
finansiniam planui (pridedama). 
 
Pirmininkas                                                                                                      Arvydas Balčiūnas 
 
 
Sekretorė                                                                                                           Vida Vrubliauskienė  


