
 

 

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 
SPRENDIMO PRIĖMIMAS NR. 15 

 
2016 m.  balandžio 18 d., 11 val. 

 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūra 

pradėta 2016 m.  balandžio 15  d. 17.20 val.  klausimas išsiųstas  iš 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 18 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  7 Alytaus 
rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com;  Giedrė 
Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta  Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydas  Balčiūnas 
- arvydas.balciunas@arsa.lt; Jolanta Kručkauskaitė - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolė 
Dirginčienė - meras@birstonas.lt;  Rita Sabaitė - rita.sabaite@prokuraturos.lt;     (gautų el. laiškų 
kopijos pridedamos).  

Kvorumas yra.    
 

Klausimas. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio rinkiminio  susirinkimo 
organizavimo. 
 

1.SVARSTYTA.  Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio rinkiminio 
susirinkimo  ir valdybos posėdžio organizavimo. 
 

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

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)   privalo iki 2016 m. gegužės 1 d. 
patvirtinti VVG  finansinę atskaitomybę, VVG veiklos ataskaitą ir pagal šiuo metu galiojančius 
teisės aktus pateikti  ją Juridinių asmenų registrui, todėl privalo organizuoti  VVG narių visuotinį 
susirinkimą, kuris  turi būti  ir rinkiminis, nes yra miręs VVG valdybos narys  Vytautas Krivas, kurį 
reikia perrinkti.   VVG nariams  kvietimus siųsti į el.  paštu  taip kaip ir yra numatyta VVG 
įstatuose, nes visi VVG nariai  stodami į VVG  nyra  pateikę  savo el. pašto duomenis.  Taip pat  
skelbsime VVG tinklalapyje.     

Prašome  VVG valdybos pritarimo, kad   VVG nari ų visuotinį  rinkimin į susirinkimą 
(darbotvark ė pridedama) organizuoti 2016 m. balandžio 28 d. 16.00 val. Alytaus rajono 
savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytus.   



 

 

 Taip pat prieš VVG narių visuotinį  rinkimin į susirinkimą (darbotvark ė pridedama) 
2016 m. balandžio 28 d., 15.00 val. reikia   organizuoti  VVG valdybos posėdį, kuris  taip pat 
vyktų Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytus. 
Kviečiame  pritarti.  
 

NUTARTA.  Dėl „Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio rinkiminio narių  
susirinkimo ir valdybos posėdžio organizavimo. 

 
7 - „už“,    0- „prieš“,      5  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo (1 

VVG  valdybos narys  Vytautas Krivas yra miręs). 
 

1. 2016 m. balandžio 28 d. 16.00 val. Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos 
salėje), Pulko g. 21, Alytus  organizuoti  VVG narių visuotinį  rinkiminį susirinkimą 
(darbotvarkė pridedama). 

 
2. 2016 m. balandžio 28 d. 15.00 val. Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos 

salėje), Pulko g. 21, Alytus  organizuoti  VVG  valdybos narių posėdį (darbotvarkė 
pridedama). 

 
 
  
  
 
Pirmininkas                                                                                                      Arvydas Balčiūnas 
 
 
Sekretorė                                                                                                           Vida Vrubliauskienė  


