
ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2021-09-07  

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO Nr.007 

IŠRAŠAS 

Alytus 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. rugsėjo mėn. 07 d.  

Susirinkimui informaciją pateikė administracijos direktorė Loreta Trainavičienė 

Visuotinis susirinkimas sukviestas 2021-09-01 dienos elektroniniu paštu, kaip numatyta Alytaus miesto 

vietos veiklos grupės įstatų 38 punkte. 

Viso asociacijoje yra 23 nariai. Susirinkime dalyvauja 14 dalyvių. 

Dalyvauja:  

1. Rimantė Adomaitienė – Asociacija vaiko ir mamos dienos centras KUTIS 

2. Linas Jakštonis – Alytaus centro bendruomenė 

3. Rimas Švedkauskas – VšĮ Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis 

4. Tomas Nikulinas - VšĮ Savanorystės tiltai 

5. Vaclovas Goštautas - VšĮ Alytaus verslo angelas 

6. Juozas Adomaitis - VšĮ Motyvatoriai 

7. Algimanta Ščiglinskienė – Alytaus verslo konsultacinis centras 

8. Gitana Pinkevičienė - Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija MIRABILLIA  

9. Sigitas Naruševičius - Alytaus kolegija 

10. Pateiktas įgaliojimas Danutės Petrauskienės - VšĮ Alytaus nevyriausybinių organizacijų 

informacijos centras 

11. Pateiktas įgaliojimas Jono Eimanto Balaikos - VšĮ Tėviškės namai 

12. Pateiktas įgaliojimas Dalios Matukienės - Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų 

asociacija 

13. Jurgita Šukevičienė, Ineta Dimšienė - Alytaus miesto savivaldybė 

Darbotvarkė: 

 

3. Dėl Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

Vietos plėtros strategija keičiama 2021-06-10 gavus  Vidaus reikalų ministerijos prašymą inicijuoti 

strategijos keitimą dėl susidariusio lėšų likučio. 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros 

strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” 92.4.1. papunkčiu su Alytaus miesto VVG 



nariais turi būti suderinta vietos plėtros strategijos keitimo forma, kuri pateikiama Taisyklių 7 priede 

(prašymas keisti „Alytaus miesto vietos plėtros strategiją“).  

 

Alytaus miesto VVG  administracijos direktorė Loreta Trainavičienė pateikė nariams informaciją apie 

daromus keitimus bei vietos plėtros strategijos keitimo formą (prašymas keisti „Alytaus miesto vietos 

plėtros strategiją“).  

 

Nebuvo gauta projektinių pasiūlymų į 1.2 uždavinio 1.2.4 veiksmą „Psichologo ir mediatoriaus paslaugų 

teikimas socialinės rizikos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis aukoms, 

pabėgėliams, socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims“, dėl šios priežasties Strategijoje 

išbrauktas minėtas veiksmas. 2.3 uždavinio veiksmui 2.3.1 „Senųjų amatų ir tautodailės neformalus 

švietimas ir verslumo gebėjimų ugdymas integruojant darbingus neįgaliuosius ir kitus socialinę atskirtį 

patiriančius darbingus asmenis į darbo rinką savarankiškos veiklos kontekste kuriant ir palaikant 

bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus“ įgyvendinti į sudarytus projektų sąrašus buvo 

įtrauktas vienas projektas, tačiau paraiška nebuvo pateikta Europos socialinio fondo agentūrai, todėl 

Strategijoje išbrauktas minėtas veiksmas. 2.1 uždavinio 2.1.3 veiksmui „Neformalus švietimas (įskaitant 

neformalųjį profesinį mokymą) neaktyviems ir darbingiems asmenims skatinant savanorišką veiklą bei 

kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus“ numatytos Valstybės biudžeto 

lėšos pakoreguotos pagal sudarytą finansavimo sutartį ir sumažintos 11,54 Eur. Atsižvelgiant į atliktus 

pakeitimus atitinkamai pakoreguotos sumos Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plane, 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo lėšų poreikio lentelėje, Vietos plėtros strategijos finansiniame 

plane.  

 

NUTARTA. Pritarti Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimui ir Vietos plėtros strategijos 

keitimo formai, kuri pateikiama Taisyklių 7 priede (prašymas keisti „Alytaus miesto vietos plėtros 

strategiją“). 

 

BALSUOTA:  

Už – vienbalsiai 

 

 

Protokolą surašė                                                                    Loreta Trainavičienė 


