
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 
SPRENDIMO PRIĖMIMAS NR. 13 

 
2016 m. kovo 21 d., 11 val. 

 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūra 

pradėta 2016 m. kovo 18 d. 13.30 val.  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 21 d., 11.00  val. 

(atsakymai gauti  į el. p.:v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt.  
VVG rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas -  Arvydas Balčiūnas. 
VVG rašytinės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė  - Vida Vrubliauskienė. 
 Iš viso  yra 12 valdybos narių.  Klausimas ir informacijas dėl  nutarimo priėmimo 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 valdybos  narių susipažinimo su VPS 

tikslinimu ir  atsakymu  į 2016 m.  kovo 14 d. gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą 
raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ Nr. S- PV – 0180594 raštą. 
 

1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  narių susipažinimo 
su VPS tikslinimu ir  atsakymu  į 2016 m.  kovo 14 d. gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros 
paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ Nr. S- PV – 0180594 
raštą. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau –VVG )   iš Nacionalinės mokėjimo agentūros 
prie  ŽUM (toliau - NMA)  2016 m.  kovo 14 d. paštu  gavo  raštą „Dėl reikiamų dokumentų 
pateikimo/ duomenų tikslinimo“ Nr. S- PV – 0180594. Šis  raštas susijęs su  VVG  pateiktos VPS 
Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 vertinimu (atliekamas VPS tinkamumo vertinimas ir prašoma 
tikslinti) (pridedama). Šį kartą ekspertų prašymu NMA  paprašė  vėl  tikslinti VPS, t. y. atstatyti 
VPS į pirmykštę būklę tokią kokia ji buvo iki 2016 m. kovo 3 d.,  bet  ją patikslinti.  

Neįmanoma išpildyti tam tikrų ekspertinių pastabų ir  ne kiek nepakeisti   VPS ar jos 
finansinio plano. Pateikiamas atsakymas  su palikta  didele dalimi 2016 m. kovo 3 d. VVG valdybos 
patvirtintų  VPS keitimų, t. y, neįmanoma atstatyti VPS tokią kokia ji buvo iki 2016 m. kovo 3 d.  – 
tuomet tektų nepaisyti ekspertinių pastabų.  



 
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  narių susipažinimo su 

VPS tikslinimu ir  atsakymu  į 2016 m.  kovo 14 d. gautą Nacionalinės mokėjimo agentūros 
paklausimą raštu „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ Nr. S- PV – 0180594 
raštą. 
 

10 – susipažino;  0 – „prieš“ - ; 2-  nedalyvavo (1 nedalyvavo  dėl objektyvių priežasčių 
(yra miręs)).   

VVG valdybos  nariai susipažino su  patikslintu 2016 m. kovo 21 d. VVG  teikiamu 
atsakymu NMA ir patikslinta VPS.  
 
Pirmininkas                                                                                                      Arvydas Balčiūnas 
 
 
Sekretorė                                                                                                           Vida Vrubliauskienė  


