
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP ĖS 
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 9  

 
2015 m. rugsėjo 22 d. 

Alytus 
 

Posėdis vyko 2015 m. rugsėjo 22 d., 14.30 val. Alytaus rajono vietos veiklos grupės 
patalpose, Naujoji g. 48, Alytus. 

Susirinkimo pirmininkė Asta Kisielienė. 
Susirinkimo sekretorė Giedrė Aldonienė. 
Posėdyje iš 12 valdybos narių dalyvauja 7 (4 nariai - neišrinkti). 
Pilietinės visuomenės atstovaiAsta Kisielienė, Antanas Malaškevičius,  Linas Nedzinskas, 

Milda Stanevičienė, Vytautas Krivas; valdžios sektorius - Arvydas Balčiūnas; verslo sektoriaus 
atstovė Giedrė Aldonienė. Kvorumas yra. 
Posėdžio pirmininke vienbalsiai  išrenkama Asta Kisielienė.  
Posėdžio sekretore  vienbalsiai išrenkama Giedrė Aldonienė. 

Darbotvarkė  
1. Dėl VVG valdybos pirmininko  rinkimų.  
2. Dėl naujų VVG narių priėmimo. 
3. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 metams“ 

ataskaitos ir darbuotojų.  
4. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal 

KPP 2014-2020 m.“ įgyvendinimo ir darbuotojų.  
5. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teikimo svarstyti visuotiniam narių 
susirinkimui ir projekto teikimo NMA. 

6. Einamieji klausimai.  
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.  
 
1. SVARSTYTA. Dėl VVG valdybos pirmininko rinkimų.  

 
Pranešėjos posėdžio pirmininkė Asta Kisielienė ir VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė  

informavo valdybą, kad Alytaus rajono savivaldybė tarybos sprendimu (pridedama) yra atšaukusi 2 
VVG valdybos narius. Yra deleguoti nauji (sprendimai pridedama). VVG visuotinis narių 
susirinkimas 2015 m. rugpjūčio 27 d.  buvo apie tai informuotas ir vietoj atšaukto Gedimino 
Krasausko, ėjusio ir  VVG  valdybos pirmininko pareigas  išrinktas naujas valdybos narys  Arvydas 
Balčiūnas. Todėl ir valdyba turi patvirtinti  VVG valdybos pirmininko atšaukimą  ir vadovaujantis 
įstatais išsirinkti naują  VVG  pirmininką.   Nuo 2015 m. rugsėjo 11 d. VVG valdybą sudaro 12 
valdybos narių (buvo 9) ne visi išrinkti ar būtų teisėta ir  etiška šiame VVG valdybos posėdyje 
rinkti valdybos pirmininką.  Vyko diskusija ir  pakviesta  balsuoti. 

NUTARTA. Dėl VVG valdybos pirmininko  rinkimų. 
6 balsai "už";VVG valdybos narys Arvydas Balčiūnas balsavime nedalyvavo - VVG valdybos 

pirmininko rinkimus atidėti iki sekančio VVG valdybos posėdžio.  
    

2. SVARSTYTA. Dėl  naujų narių priėmimo.  
Pranešėja Asta Kisielienė  informavo VVG valdybą, kad gauta 12 prašymų įstoti į VVG. 

Prašymus yra pateikę – Birštono savivaldybės taryba, VASILIAUSKAI, UAB, Nemajūnų 
bendruomenės santalka, Justinas Gradeckas, Laurynas Laukevičius, Birštono vienkiemio 
bendruomenė, Siponių krašto bendruomenė, Eglės Aliulienės ūkininko ūkis, Mildos Stanevičienės 
ūkininko ūkis, VšĮ „Devynios galybės“, Asociacija „Kaimynų kaimo bendruomenė“, Radžiūnų 



slėnio bendruomenė (prašymai pridedami) ir pakvietė šiuos juridinius ir fizinius asmenis siūlyti 
svarstyti visuotiniame narių susirinkime ir pasiūlė balsuoti už visus bendrai. 

 
NUTARTA. Dėl  naujų narių priėmimo. 
7 balsai „už" (vienbalsiai) dėl narystės VVG naujų  narių prašymus Birštono savivaldybės 

tarybos, VASILIAUSKAI, UAB, Nemajūnų bendruomenės santalka, Justinas Gradeckas, Laurynas 
Laukevičius, Birštono vienkiemio bendruomenės, Siponių krašto bendruomenės, Eglės Aliulienės 
ūkininko ūkio, Mildos Stanevičienės ūkininko ūkio, VšĮ „Devynios galybės“, Asociacijos 
„Kaimynų kaimo bendruomenė“, Radžiūnų slėnio bendruomenės  teikti svarstyti 2015 m. rugsėjo 
22 d. visuotiniame narių susirinkime. 

 
3. SVARSTYTA. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 

metams“ ataskaitos ir darbuotojų.  
Pranešėja VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybą, kad baigiama 

įgyvendinti  „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 metams“ (toliau - 
strategija). Strategijos rodikliai -  pasiekti, ataskaitos projektas parengtas (pridedama), šiuo metu    
paruoštas  paskutinis  strategijos administravimo sutarties  pakeitimas (pridedama), formuojamas 
mokėjimo prašymas, kuris NMA turi būti pateiktas iki 2015 m. rugsėjo 30 d. ir paprašė  patvirtinti  
„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 metams“ ataskaitą  bei  strategijos 
administravimo sutaties keitimus.  

Kadangi Strategija baigiama įgyvendinti yra gauti 4 Alytaus rajono VVG administracijos 
darbuotojų prašymai (pridedama) atleisti iš darbo. Prašymus nuo 2015 d.  rugsėjo 30 d. atleisti  iš 
darbo pateikė  Alytaus rajono vietos veiklos grupės  Projektų vadovė Vida Vrubliauskienė, Alytaus 
rajono vietos veiklos grupės  projektų administratorė Andrė Zenevičienė, Alytaus rajono vietos 
veiklos grupės  Projektų buhalterę - finansininkę Jolita Krasauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės  Viešųjų pirkimų specialistė Brigitą Montvilaitė. Pranešėja priminė, kad atleidžiamiems 
darbuotojams pagal LR DK nuostatas privaloma sumokėti kompensacijas už nepanaudotas 
atostogas. Kompensacijos darbuotojams  kaip ir darbo užmokestis privalu sumokėti iš „Alytaus 
rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 metams“  projekto administravimo lėšų VVG 
pirmininko  įsakymu.  

Taip pat  pranešėja priminė, kad pasibaigus  strategijai buvusios strategijos pareigybės yra 
nereikalingos ir gali būti panaikinamos. Pranešėja paprašė šiuos su strategija  susijusius  bei  su ją 
įgyvendinusių darbuotojų  prašymais ir  pareigybių klausimus svarstyti ir balsuoti.  

 
NUTARTA. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 

metams“ ataskaitos ir darbuotojų. 
1 nutarimas 3 darbotvarkės klausimu: 
7  balsai „už" (vienbalsiai) patvirtinti  „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 

-2013 metams“ ataskaitą) bei strategijos administravimo sutaties keitimus.  
2  nutarimas 3 darbotvarkės klausimu: 
7 balsai „už" (vienbalsiai) pagal gautus prašymus (pridedama) VVG pirmininko  įsakymu  

nuo 2015 d.  rugsėjo 30 d. atleisti VVG administracijos darbuotojus   Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės  projektų administratorę Andrę Zenevičienę, Alytaus rajono vietos veiklos grupės  Projektų 
vadovę Vida Vrubliauskienę, Alytaus rajono vietos veiklos grupės Projektų buhalterę - finansininkę 
Jolitą Krasauskienę, Alytaus rajono vietos veiklos grupės Viešųjų pirkimų specialistę Brigitą 
Montvilaitę. Atleidžiamiems darbuotojams sumokėti kompensacijas už nepanaudotas atostogas iš 
„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 -2013 metams“ projekto administravimo 
lėšų.  

3 nutarimas 3 darbotvarkės klausimu:  



7 balsai "už" (vienbalsiai)  nuo 2015 m. spalio 1 d. panaikinti „Alytaus rajono kaimo vietovių 
plėtros strategijos 2010 -2013 metams“  projekto įgyvendinimui sukurtas Alytaus rajono vietos 
veiklos grupės administracijos Alytaus rajono vietos veiklos grupės Projektų vadovo, Alytaus 
rajono vietos veiklos grupės Projektų administratoriaus, Alytaus rajono vietos veiklos grupės  
Projektų buhalterio - finansininko, Alytaus rajono vietos veiklos grupės Viešųjų pirkimų specialisto 
pareigybes.  

4. SVARSTYTA. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 
parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ įgyvendinimo ir darbuotojų.  

Pranešėja Vida Vrubliauskienė priminė VVG valdybos nariams, kad neseniai yra gautas 
finansavimas 9000 Eur - VVG projektui „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 
parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ (finansuojamam  pagal Kaimo vietovių vietos plėtros 
strategijai arba dvisektorei vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“ ).  

Lėšos skirtos vietos plėtros strategijos ekspertiniam vertinimui (vienkartinei peržiūrai) ir 
parengiamosios paramos laikotarpiu darbuotojų atlyginimams. VVG valdyba yra įsteigusi 2 naujus 
etatus  Strategijos rengimo administratoriaus ir Strategijos rengimo buhalterio – finansininko. Šie 
etatai yra suskaidyti po 0,5 etato. Su būsimais darbuotojais bus sudaromos terminuotos darbo 
sutartys  VVG  parengiamosios  paramos laikotarpiui nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 
d.  

Atsižvelgiant į tai, kad VVG administracijos darbuotojai nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. bus 
atleisti - jie visi yra pateikę prašymus (4 prašymai priimti dirbti pridedami)  dirbti VPS rengimo 
administratoriaus ir  VPS rengimo buhalterio – finansininko pareigybėse po 0,5 etato. Pranešėja 
pakvietė diskutuoti ir balsuoti, kad nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 d. Strategijos 
rengimo buhaltere – finansininke  0,5 etato priimti dirbti Jolitą Krasauskienę, Strategijos rengimo 
buhaltere – finansininke  - 0,5 etato - priimti dirbti Andrę Zenevičienę, Strategijos  rengimo 
administratore -  0,5 etato -  priimti dirbti Brigitą Montvilaitę, Strategijos rengimo administratore  - 
0,5 -  etato priimti dirbti Vidą Vrubliauskienę. 
 

 NUTARTA. Dėl projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 
parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ įgyvendinimo ir darbuotojų.  

7 balsai "už" (vienbalsiai)  Projekto  „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 
parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ įgyvendinimui nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 
d. Strategijos  rengimo buhaltere – finansininke 0,5 etato priimti dirbti Jolitą Krasauskienę,  
Strategijos  rengimo buhaltere – finansininke - 0,5 etato - priimti dirbti Andrę Zenevičienę, 
Strategijos  rengimo administratore - 0,5 etato -  priimti dirbti Brigitą Montvilaitę, Strategijos  
rengimo administratore - 0,5 - etato priimti dirbti Vidą Vrubliauskienę. Darbo sutartis su 
darbuotojais pagal įstatus pasirašo VVG pirmininkas. Su VVG pirmininku darbo sutartį gali 
pasirašyti VVG valdybos pirmininkas (jeigu jis yra išrinktas) arba bet kuris įpareigotas VVG 
valdybos narys. 
 

5.SVARSTYTA. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teikimo svarstyti 
visuotiniam narių susirinkimui ir projekto teikimo NMA. 

 
Pranešėja Vida Vrubliauskienė pristatė parengtą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 

kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ 
projektą (pridedama) bei pristatė Alytaus rajono VVG viziją ir misiją, strategijos dalis, SSGG 
analizės rezultatus, prioritetus ir veiklos sritis, jų pasiskirstymą tarp Alytaus rajono savivaldybės 
teritorijos ir Birštono kaimiškosios teritorijos ir finansavimo intensyvumą bei pakvietė diskutuoti.  



bei informavo, kad 2015 m. rugsėjo 30 d.  VPS  bus su paraiška teikiama NMA ir paprašė pritarti 
pristatytą strategiją  teikti VVG visuotiniam narių susirinkimui.  

NUTARTA. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teikimo svarstyti 
visuotiniam narių susirinkimui ir projekto teikimo NMA. 

7 balsai "už" (vienbalsiai)  Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos 
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ teikti  svarstyti visuotiniam 
narių susirinkimui ir projektą  pateikti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. 

 
6. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai.  
Pranešėja Vida Vrubliauskienė priminė VVG nariams, kad teikiant VPS VVG valdybos ne 

mažiau kaip 35 proc. narių  turi būti jauni asmenys iki 40 m. VVG valdyba neturi tiek jaunų žmonių 
ir pakvietė diskusijai. Vyko diskusija. VVG valdybos narys Antano Malaškevičius apsisprendė 
atsisakyti VVG valdybos nario mandato.   

NUTARTA. Einamieji klausimai. 
7 balsai "už" (vienbalsiai) informuoti VVG visuotinį narių susirinkimą apie VVG valdybos 

nario Antano Malaškevičiaus apsisprendimą atsisakyti VVG valdybos nario mandato.  
 

 
Susirinkimo pirmininkė                                                                                        Asta Kisielienė   
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                              Giedrė Aldonienė   
 


