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Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūra 

pradėta 2016 m.  balandžio 12  d. 17.00 val.  klausimas išsiųstas el. p.: 
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt.  

Procedūrą administravo Vida Vrubliauskienė Alytaus rajono vietos veiklos grupės 
Strategijos rengimo administratorė.  

VVG   rašytinio sprendimo priėmimo procedūra  baigta  2016 m.  balandžio 14 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; Ritai 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 8  Alytaus 
rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: 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; Nijolė Dirginčienė - meras@birstonas.lt;  Tadas Dzervus 
tadasdzervus86@gmail.com (gautų el. laiškų kopijos pridedamos).  

Kvorumas yra.    
 
Klausimas. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams tikslinimo ir pervertinimo. 
 

1.SVARSTYTA.  Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams tikslinimo ir pervertinimo. 
 

Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 
procedūros organizavimo: 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)    ketina  raštu kreiptis į  Nacionalinę 
mokėjimo agentūrą  prie ŽUM dėl  VPS  patikslinimo  ir pervertinimo todėl, kad   VPS Priemonėje. 
Ūkio ir verslo plėtra.     LEADER -19.2-6  1 Veiklos srityje Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti  LEADER-19.2-6.2   nori maksimalią paramos sumą 1 projektui   patikslinti   „iki 
32 000“ . Maksimali paramos suma  1 verslo kūrimo  projektui  VPS tikslinama  vadovaujantis 
 Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020  metų  programos priedu Nr. 11.1  http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa  .    

Atsižvelgiant į aukščiau minėtą patikslinimą Veiklos srityje. Parama ne žemės ūkio verslui 
kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4,  kurioje  maksimalią  paramos sumą  vienam projektui 
reikia patikslinti   iki 82 400 tūkst. Eur.  



VPS  tikslinama šiuose  puslapiuose:  p. 85  punkte. 9.2.4.7.  buvo  „iki 10 000“ 
 tikslinama  į  „iki 32 000“,  p. 87  punkte 9.2.5.7.  buvo  „iki 100 000“   tikslinama į  „iki 82 400“. 
Pažymime, kad  taip patikslinant VPS  nesikeistų  jokie   kiti  VPS suplanuoti   ir  vertintojų 
įvertinti   VPS   rodikliai -  nei projektų skaičius, nei darbo vietų skaičius  ir  jokių kitų korekcijų 
VPS nebūtų.  Patikslinimas ir pervertinimas turėtų teigiamą  įtaką  VPS   vietos projektuose 
suplanuotam darbo vietų kūrimui. 
 

NUTARTA. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams tikslinimo ir pervertinimo.  

8 - „už“, - 0 - „prieš“,   4 -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo (1 
nedalyvavo  dėl objektyvių priežasčių (yra miręs)).   

Kreiptis į   Nacionalinę mokėjimo  agentūrą prie ŽUM  dėl įvertintos  „Alytaus rajono ir 
Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  
2015 - 2020  metams“ patikslinimo ir pervertinimo, patikslinant   VPS puslapiuose:   p. 85  punkte. 
9.2.4.7. buvo „iki 10 000“  tikslinama į  „iki 32 000“,  p. 87  punkte 9.2.5.7.  buvo  „iki 100 
000“ tikslinama  į  „iki 82 400“.   Kitų VPS patikslinimų nėra. Šis  VPS tikslinimas  turės teigiamą 
reikšmę darbo vietų  kūrimui vietos projektuose, tačiau  neturi  neigiamos įtakos  įvertintai  VPS, 
nes nesikeičia  jokie kiti VPS  duomenys,  nei suplanuotas  vietos  projektų, nei   darbo vietų 
skaičius, t. y.  nėra  jokių kitų VPS  pasikeitimų. 
 
 
Pirmininkas                                                                                                      Arvydas Balčiūnas 
 
 
Sekretorė                                                                                                           Vida Vrubliauskienė  


