ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO
SPRENDIMO PRIĖMIMAS NR. 17
2016 m. rugpjūčio 10 d., 12 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūra
pradėta 2016 m. rugpjūčio 09 d., 17.00 val. ir baigta 2016 m. rugpjūčio 10 d., 12 val.
Iš viso yra 12 valdybos narių. Klausimai ir informacija dėl nutarimo priėmimo Alytaus
rajono vietos veiklos grupės valdybos
nariams išsiųsta išsiųsti
iš el. p.:
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt į el. paštus: 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; Karoliui Bunevičiui - karolisbunevicius@gmail.com;;
Ritai Sabaitei - rita.sabaite@prokuraturos.lt bei rita.sabaite@gmail.com; Tadui Džervui tadasdzervus86@gmail.com, Tomui Vailioniui el. paštu: tomas@grinduva.lt;
1. Dėl Igno Čekanausko prašymo svarstymo priimti dirbti Alytaus RVVG Vietos
plėtros strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialistu.
2. Dėl pavedimo pasirašyti protokolą Nr. 17 VVG valdybos narei Giedrei
Aldonienei.
1. SVARSTYTA. Dėl Igno Čekanausko prašymo svarstymo priimti dirbti
Alytaus RVVG Vietos plėtros strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialistu.
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros organizavimo:
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2016 m. liepos 23 d. yra gavusi
Igno Čekanausko prašymą dirbti Alytaus RVVG VPS viešųjų ryšių specialistu (prašymas su
priedais pridedamas). Ignas Čekanauskas g. 1991 m. ir yra baigęs teisės magistro studijas, yra kilęs
iš Birštono savivaldybės bei gerai susipažinęs su Birštono savivaldybės administracine struktūra.
Taip pat pretendentas dirbti VPS viešųjų ryšių specialistu nuo 2016 m. liepos 1 d. savanoriavo
Alytaus RVVG ir susipažino su VVG administraciniu darbu bei LEADER principo įgyvendinimu
bei yra projekto „Atrask save “ dalyvis. 2016 m. birželio mėn. pretendentas yra išklausęs seminarus
susijusius su Lietuvos KPP 2014 -2020 m. programos įgyvendinimu ir susipažinęs su Leader
priemonės veikimo principais.
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota
vietos plėtros strategijos 2015 - 2020 metams“ 113 p. (pridedama) nurodyti minimalūs
kvalifikaciniai reikalavimai ir funkcijos taikomi Alytaus rajono VVG VPS viešųjų ryšių
specialistui. Šio specialisto pagrindinė funkcija vykdyti VVG teritorijos gyventojų aktyvumo
skatinimo veiksmus.
Minimalūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose
kaimo plėtros politikos srityse arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo
ir įgyvendinimo srityje.
Ignas Čekanauskas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl kviečiame
papildomai išanalizuoti Igno Čekanausko prašymą ir pritarti jo kandidatūrai dirbti VPS viešųjų

ryšių specialistu, darbo užmokestį nustatyti taip kaip nurodoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 201601-08, Nr. 2016-00451) ir vadovaujantis darbo stažu VVG.
Kilusius klausimus Ignui Čekanauskui - pretendentui dirbti VVG Vietos plėtros strategijos
(VPS) viešųjų ryšių specialistu galima parašyti el. paštu: ignas.cekanauskas@gmail.com arba
paskambinti tel.8 614 14100.
Į klausimą atsakė 10 valdybos narių. Kvorumas yra.
Atsakymus pateikė 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; Jolanta
Kručkauskaitė - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolė Dirginčienė- meras@birstonas.lt; Karolis
Bunevičius - karolisbunevicius@gmail.com;; Rita Sabaitė - rita.sabaite@gmail.com; Tadas
Džervus - tadasdzervus86@gmail.com, Tomui Vailioniui el. paštu: tomas@grinduva.lt;
NUTARTA. Dėl Igno Čekanausko prašymo svarstymo priimti dirbti Alytaus
RVVG Vietos plėtros strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialistu.
10 - „už“; 0 - „prieš“; 2 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.
Pritarta Igno Čekanausko kandidatūrai dirbti Vietos plėtros strategijos (VPS) viešųjų
ryšių specialistu. Įdarbinti nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. Darbo užmokestį nustatyti taip kaip
nurodoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451) ir vadovaujantis darbo
stažu VVG.
2. SVARSTYTA. Dėl pavedimo pasirašyti protokolą Nr. 17 VVG valdybos narei
Giedrei Aldonienei.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūra
pradėta 2016 m. rugpjūčio 10 d., 10.17 val. Klausimas ir informacija dėl nutarimo priėmimo
Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos nariams išsiųsta išsiųsti iš el. p.:
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt į el. paštus:
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; Karoliui
Bunevičiui - karolisbunevicius@gmail.com;; Ritai Sabaitei - rita.sabaite@prokuraturos.lt bei
rita.sabaite@gmail.com; Tadui Džervui - tadasdzervus86@gmail.com, Tomui Vailioniui el. paštu:
tomas@grinduva.lt;
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros organizavimo:
Atsižvelgiant į Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūrą ir į tai, kad VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas atostogauja, vadovaujantis
Alytaus rajono VVG įstatų 51 p. (VVG valdybos posėdžiuose pirmininkauja VVG valdybos
pirmininkas, jam nesant – bet kuris kitas VVG valdybos narys, kuriam daugiau kaip pusės
dalyvaujančių VGG valdybos posėdyje VVG valdybos narių sprendimu pavedama pirmininkauti
valdybos posėdžiui) prašome pavesti pasirašyti protokolą Nr. 17 valdybos narei Giedrei Aldonienei.

Į klausimą atsakė 8 valdybos nariai. Kvorumas yra.
Į klausimą atsakė 8 valdybos nariai. Kvorumas yra.
Atsakymus pateikė valdybos nariai: Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Linas
Jolanta
Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;
Kručkauskaitė - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolė Dirginčienė - meras@birstonas.lt; Karolis
- karolisbunevicius@gmail.com; Rita Sabaitė - rita.sabaite@gmail.com; Tadas
Bunevičius
Džervus - tadasdzervus86@gmail.com .
NUTARTA. Dėl pavedimo pasirašyti protokolą Nr. 17 VVG valdybos narei Giedrei
Aldonienei.
8 - „už“; 0 - „prieš“;
4 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo)
VVG valdybos narei Giedrei Aldonienei pavesta pasirašyti Alytaus rajono VVG valdybos
protokolą Nr. 17.

Posėdžio pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Giedrė Aldonienė
Vida Vrubliauskienė

