
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ 
VISUOTINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 12 

 
Susirinkimas vyko 2016 m. balandžio 28 d., 16.00 val., Alytaus rajono savivaldybė (III a. 

Tarybos  posėdžių salė)  Pulko g. 21, Alytus. 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės nariai (toliau - VVG nariai) apie susirinkimą buvo 

informuoti elektroniniu paštu, informacija pateikta interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt  
(pridedama). 

Dalyvauja Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: Strategijos rengimo 
administratorė Brigita Montvilaitė ir Strategijos rengimo finansininkė buhalterė Jolita Krasauskienė. 

Susirinkimo pirmininkė: Vida Vrubliauskienė. 
Susirinkimo sekretorė: Brigita Montvilaitė. 
Iš viso VVG yra registruota 60 narių (registras pridedamas).  
Susirinkime dalyvauja 40 VVG narių, t.y. daugiau kaip 1/2 VVG narių (dalyvių sąrašas su 

prašais ir delegavimo dokumentais pridedamas).  
Kvorumas yra.  
  
Darbotvarkė:  
1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  veiklos ataskaitos. 
2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  valdybos ataskaitos. 
3. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės atskaitomybės/ Pranešėja 

Alytaus rajono  VVG  projektų buhalterė – finansininkė  Jolita Krasauskienė. 
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015  m.  revizoriaus  ataskaitos/ Pranešėja 

Alytaus rajono  VVG  revizorė Danutė Kelminskienė. 
5. Dėl  naujų narių  priėmimo į Alytaus rajono VVG narius. 
6. Dėl  Justino Gradecko, Sauliaus Ludavičiaus  prašymų svarstymo. 
7. Dėl VVG valdybos  narių  perrinkimo. 
8. Einamieji klausimai. 

8.1.   Dėl pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių 
inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“  tikslinimams. 
8.2. Svečiuose Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė 
8.3. Dėl VVG atstovavimo  Alytaus rajono  savivaldybės  NVO taryboje.  
8.4.  Kiti klausimai.  

  
Alytaus rajono VVG pirmininkė (toliau – VVG pirmininkė) Vida Vrubliauskienė 

pasveikino Alytaus rajono VVG narius, pristatė posėdyje dalyvaujančius svečius, perskaitė 
darbotvarkę ir paprašė ją patvirtinti.  

Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.  
 
 VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė  pradėjo posėdį ir priminė, kad reikia išsirinkti 

posėdžio pirmininką ir sekretorių. Nijolė Dirginčienė  pasiūlė  pirmininkauti VVG pirmininkę Vidą 
Vrubliauskienę. Arvydas Balčiūnas pasiūlė posėdžio sekretore paskirti Brigitą Montvilaitę. 
Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūrai pritarta vienbalsiai. 

  
1.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  veiklos ataskaitos. 
Pranešėja VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG nariams Alytaus rajono 

vietos veiklos grupės 2015 m.  veiklos ataskaitą ir paprašė ją patvirtinti. 
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  veiklos ataskaitos. 



40 balsų „už" (vienbalsiai) patvirtinta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  
veiklos ataskaita. 

 
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. valdybos  ataskaitos.  
Pranešėjas VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pristatė VVG nariams Alytaus 

rajono vietos veiklos grupės 2015 m. valdybos ataskaitą ir paprašė ją patvirtinti. 
 
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  valdybos ataskaitos. 
40 balsų „už“ (vienbalsiai) patvirtinta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  

valdybos ataskaita. 
 
3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės 

atskaitomybės.  
Pranešėja Alytaus rajono  VVG  projektų buhalterė – finansininkė  Jolita Krasauskienė. 

pristatė  VVG nariams Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinę atskaitomybę ir 
paprašė ją patvirtinti. 

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės atskaitomybės.  
40 balsų „už“ (vienbalsiai)  patvirtinta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  

finansinė atskaitomybė. 
 
4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015  m. revizoriaus  

ataskaitos. 
Pranešėja Alytaus rajono  VVG  revizorė Danutė Kelminskienė pristatė  VVG nariams 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015  m. revizoriaus  ataskaitą ir paprašė ją patvirtinti. 
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015  m. revizoriaus  ataskaitos. 
40 balsų „už“ (vienbalsiai)  patvirtinta Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.  

revizoriaus  ataskaita. 
 
5. SVARSTYTA. Dėl   naujų narių  priėmimo į Alytaus rajono VVG narius. 
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė  informavo, kad VVG valdyba 2016 m. balandžio 

28 d. VVG valdybos posėdyje Nr.16 apsvarstė 4 naujų narių  prašymus (dokumentai pridedami) ir  
pasiūlė svarstyti VVG visuotiniame narių susirinkime: Matiešionių krašto bendruomenė į/k 
302322259, Puzonių k., Birštono sav., Birštono sen.,  Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG 
teritorijos pilietinę visuomenę); Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis ū/k 4302516, Žiedo g.18, 
Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos  verslo sektorių 
); Fizinis asmuo Svajūnas Adžgauskas (a/k pateiktas, bet neviešinamas) Saulės g. 14, Sodų bendrija 
„Berželis“, Kaniūkų  k., Alytaus r. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių) ;  
Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkis ū/k 1365579, Domantonių g. 19, Venciūnų k., Alytaus r. sav.  
(deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos  verslo sektorių)  bei pakvietė balsuoti priimti naujus  
aukščiau išvardintus VVG narius.  

NUTARTA. Dėl   naujų narių  priėmimo į Alytaus rajono VVG narius. 
40 balsų „už“ (vienbalsiai)  priimta  nauji  VVG  nariai: Matiešionių krašto bendruomenė 

į/k 302322259, Puzonių k., Birštono sav., Birštono sen.,  Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus 
VVG teritorijos pilietinę visuomenę); Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis ū/k 4302516, Žiedo g.18, 
Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos  verslo sektorių 
); Fizinis asmuo Svajūnas Adžgauskas (a/k  pateiktas, bet neviešinamas) Saulės g. 14, Sodų bendrija 
„Berželis“, Kaniūkų  k., Alytaus r. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos  verslo sektorių) ;  
Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkis ū/k 1365579, Domantonių g. 19, Venciūnų k., Alytaus r. sav.  
(deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos  verslo sektorių). 

 



6. SVARSTYTA. Dėl    Justino Gradecko, Sauliaus Ludavičiaus  prašymų svarstymo. 
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė   informavo, kad VVG valdyba 2016 m. balandžio 

28 d. VVG valdybos posėdyje Nr.16 apsvarstė 2 VVG narių  prašymus išstoti iš VVG  (dokumentai 
pridedami). Valdyba  yra pritarusi  VVG narių fizinio asmens Justino Gradecko, Ūkininko Sauliaus 
Ludavičiaus  ūkio prašymams (pridedama)  išstoti ir  pakvietė  VVG visuotinio susirinkimo balsuoti 
už  pritarti  jų išstojimui. 

NUTARTA. Dėl    Justino Gradecko, Sauliaus Ludavičiaus  prašymų svarstymo. 
40 balsų „už“ (vienbalsiai)  pritarta VVG narių fizinio asmens Justino Gradecko ir 

Ūkininko Sauliaus Ludavičiaus  ūkio  išstojimui iš VVG narių. 
 

7. SVARSTYTA. Dėl VVG  valdybos   narių  perrinkimo. 
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė  informavo, kad  vietoj  iš VVG valdybos ir iš VVG 

narių išėjusio Birštono savivaldybės atstovo Justino Gradecko bei mirus VVG valdybos nariui 
Alytaus rajono savivaldybės  teritorijos  atstovui Vytautui Krivui, vietoj jų reikia išrinkti  naujus 
VVG valdybos narius.  VVG  valdyba turi atitikti VVG įstatus (2015 m. rugsėjo  11 d. redakcija)  
bei visą laikotarpį kol įgyvendins  „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  
bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ turi atitikti Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros 
strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių 
patvirtinimo“ (TAR, 2015-05-05, Nr. 2015-06718) taisykles (toliau – taisyklės). Todėl į VVG 
valdybą kviečiami siūlyti vyriškosios lyties asmenis, jauni asmenys iki 40 m. Vietoj Justino 
Gradecko valdyboje būtinas verslo atstovas, o vietoj Vytauto Krivo pilietinės visuomenės atstovas. 

VVG pirmininkė informavo, kad į VVG narius priimtas  Birštono savivaldybės teritorijos 
atstovas ūkininkas Karolis Bunevičius atitinka kriterijus tapti VVG valdybos nariu vietoj Justino 
Gradecko ir pasiūlė už jį balsuoti. Daugiau pasiūlymų nebuvo.  

 Vietoj Vytauto Krivo pasiūlymų iš karto  pasiūlymų nebuvo. 
 Vėliau pranešėja Giedrė Aldonienė pateikė  pasiūlymą  rinkti Tomą Vailionį Radžiūnų 

slėnio bendruomenės pirmininką, kuris atitinka VVG valdybos nariui keliamus kriterijus. 
 Tomas Vailionis trumpai pasisakė apie save ir atstovaujamą bendruomenę. Daugiau 

pasiūlymų nebuvo, todėl pakviesta  balsuoti.  
NUTARTA. Dėl VVG  valdybos   narių  perrinkimo. 
1 nutarimas 7 susirinkimo klausimu  
Bendru  sutarimu (vienbalsiai) į VVG valdybą vietoj VVG valdybos nario Justino 

Gradecko išrinktas ūkininkas Karolis Bunevičius (asmens dokumentai pridedami, neviešinami). 
2 nutarimas 7 susirinkimo klausimu  
Bendru  sutarimu (vienbalsiai) į VVG valdybą vietoj VVG valdybos nario Vytauto  Krivo 

išrinktas Tomas Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenės pirmininkas (asmens dokumentai 
pridedami, neviešinami). 

 
8. SVARSTYTA Einamieji klausimai. 
8.1. Dėl pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 

teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“  tikslinimams. 
 VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2016 m. balandžio 14 d. VVG 

administracija  vadovaudamasi VVG  valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros   protokolu 
Nr. 14 raštu  buvo kreipusis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽUM dėl VPS  patikslinimo  
prašant  leisti patikslinti VPS  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“. 
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. 



VPS patikslinimas ir pervertinimas turėtų teigiamą  įtaką   vietos projektams ir darbo vietų kūrimui.  
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos 
plėtros strategiją  2015 - 2020  metams“ (toliau - VPS).   
            2016 m. balandžio 25 d. LR žemės ūkio ministerijoje buvo svarstoma VPS, kuri įvertinta 97 
balais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad VVG siekdama aukščiausio balo  buvo anksčiau pateikusi 
prašymą, pagal aukščiau nurodytus tikslinimus leisti patikslinti VPS, todėl sprendimas  ministerijoje 
dėl galutinio VPS įvertinimo  priimtas nebuvo ir buvo leista pagal prašymą tikslinti VPS.  VVG 
narių  prašome pritarti  patikslintai VPS. 

8.2. Svečiuose Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. 
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė   informavo, kad  į VVG visuotinį narių susirinkimą 

yra atvykusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. 
 Guoda Burokienė informavo, kad 2016 m. birželio 17 – 19 d. Karklėje vyks  

bendruomenių sąskrydis.  Taip pat 2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje Litexpo rūmuose vyks visos 
Lietuvos bendruomenių mugė. Šiuose renginiuose kviečiami dalyvauti Alytaus rajono 
bendruomenių žmonės.  Lietuvos kaimo bendruomenių  pirmininkė  informavo, kad nuspręsta, jog 
2017 m. Punia bus  Mažoji kultūros sostinė ir kad jai reikia ruoštis šiam įvykiui.  Taip pat  Guoda 
Burokienė trumpai pasakojo  apie Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą ir  bendruomenių situaciją 
Lietuvoje.  

8.3. Dėl VVG atstovavimo  Alytaus rajono  savivaldybės  NVO taryboje.  
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė  informavo, kad  VVG pirmininkauja Alytaus 

rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai, tačiau tarybos nariai nėra aktyvūs, 
nesirenka į posėdžius ir tai rodo požiūrį į NVO veiklą. NVO tarybai iki  2016 m. gegužės 14 d. 
pateikti pasiūlymus dėl 2016 m. Vietos bendruomenių metų pažymėjimo savivaldybės teritorijoje ir 
pakvietė tam pritarti ir aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus.  

8.4.  Kiti klausimai.  
             VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė trumpai informavo apie bendradarbiavimo projektus. 
Dalis jų nebuvo finansuota ir VVG neteko galimybės išplėsti veiklas. 

 
NUTARTA.  Einamieji klausimai. 
8.1. NUTARTA.   Dėl pritarimo „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 

teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“  tikslinimams. 
Bendru sutarimu (vienbalsiai) pritarta  patikslintai „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 

kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  metams“ 
(pridedama). 

8.3.NUTARTA.   Dėl VVG atstovavimo  Alytaus rajono  savivaldybės  NVO taryboje.  
Bendru  sutarimu (vienbalsiai)  nutarta iki  2016 m. gegužės 14 d. pateikti pasiūlymus dėl 

2016 m. Vietos bendruomenių metų pažymėjimo savivaldybės teritorijoje, o pasiūlymus perduoti 
Alytaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai.   
 
 
Susirinkimo pirmininkė                                                                                         Vida Vrubliauskienė  
 
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                              Brigita Montvilaitė   
 


