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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. T-9 

Varėna 

 

Posėdis vyko 2019 m. gruodžio 11 d., 16 val. 

Posėdžio pirmininkas – Irmantas Laniauskas, Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – 

Varėnos krašto VVG) tarybos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Rimantė Galinienė, viešųjų ryšių specialistė. 

Dalyvavo VVG tarybos nariai: Irmantas Laniauskas, Vilma Miškinienė, Milda Balkuvienė, 

Rimutė Avižinienė, Emilis Turauskas, Dalia Šmigelskienė, Žilvinas Baublys, Paulius Babravičius. 

Kvorumas yra (dalyvauja 8 iš 9 Tarybos narių). Sąrašas pridedamas. 

Posėdžio pirmininkas Irmantas Laniauskas pristatė Varėnos krašto VVG Tarybos posėdžio 

darbotvarkę: 

1. Varėnos krašto VVG esamos situacijos pristatymas ir aptarimas; 

2. Kvietimų FSA tvirtinimas; 

3. Kiti klausimai.  

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA.  Informuoti apie Varėnos krašto VVG esamą situaciją.  

VPS vadovas Aldas Miečinskas susirinkusius informavo, kad 2020 metų pirmoje pusėje bus 

atliekamas visų Lietuvos vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas 

ir likusios VPS lėšos bus skiriamos tik pasiekusioms pakankamus rezultatus. Šio vertinimo tikslas – 

įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą pagal numatytus vertinimo kriterijus ir skirti 20 procentų lėšų 

rezervo. Pranešėjas pažymėjo, jog dedamos visos pastangos, kad iki metų pabaigos būtų atlikti pateiktų 

vietos projekto paraiškų vertinimai (2 paraiškos vertinimo metu buvo atšautos pareiškėjų noru), 

suderintos su NMA ataskaitos ir apgintos vietos projektų atrankos komiteto posėdžiuose. 

Pranešėjas taip pat trumpai apžvelgė vietos projektų paraiškų vertinimo procedūrų situaciją, 

paminėjo, kokie nenumatyti nesklandumai sutrukdė spartesnį vietos projektų paraiškų vertinimą. 

NUTARTA.  Informuoti tarybos nariai apie esamą Varėnos krašto VVG situaciją. 
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SVARSTYTA. Dėl kvietimų teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašų. 

VVG vadovas A. Miečinskas supažindino su: 

2.1. VPS priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašu. Pranešėjas informavo, kad pagal šią priemonę 

parama skiriama nevyriausybinių organizacijų vykdomo bendruomeninio verslo kūrimui, skatinant 

verslo procese naudoti atsinaujinančius išteklius. Galimi pareiškėjai teikti vietos projektus - kaimo 

vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo 

organizacijos ir kt.). Galimi vietos projekto partneriai - kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), Varėnos raj. 

savivaldybė. Kvietimui teikti skiriama 100 000 Eur. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma 

negali viršyti 100 000 Eur. Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. 

Paramos lyginamoji dalis gali būti keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius teisės aktus. 

Pranešėjas pažymėjo, kad tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengs lėšos vietos 

projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba) partneris privalo finansuoti pareiškėjo nuosavomis 

piniginėmis lėšomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis (kai taikoma), tinkamo vietos projekto partnerio 

nuosavomis piniginėmis lėšomis ir/arba pareiškėjo skolintomis lėšomis, ir/arba pareiškėjo iš vietos 

projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos, gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas 

įgyvendinamas ne vienu etapu. 

VVG vadovas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcenduodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti 

išlaidas, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie 

vietos projekto paraiškos pridedamus reikalingus dokumentus. 

Tarybos nariai pastabų ar pasiūlymų neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. 2.1. Patvirtinti VPS priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant 

atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą. 

2.2. VPS prioriteto Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS KAIME SKATINIMAS“ VPS priemonės 

„NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 finansavimo sąlygų aprašu. Pranešėjas 

informavo, kad pagal šią priemonę parama skiriama nevyriausybinio sektoriaus organizacijų 

inicijuotiems verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti naujas darbo vietas ar jų dalį. Galimos 

naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo ar paslaugų teikimo veiklos (suvenyrų gamyba, 

vaistažolių, grybų džiovinimas ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų paslaugos, edukacinių programų 

vedimo paslaugos ir pan.). 
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Priemone taip pat skatinamas naujų darbo vietų kūrimas, skatinant investicijas priemonių 

įsigijimui, kurios sudarytų sąlygas teikti naujas ar išplėsti jau teikiamas paslaugas ir taip leistų sukurti 

naujas darbo vietas ar dalį darbo vietos. 

Galimi pareiškėjai teikti vietos projektus - kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), taip pat galimi vietos 

projekto pareiškėjo partneriai. Kvietimui teikti VPS priemonės vietos projektų paraiškas skiriama 204 

000,00 Eur. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti 51 000,00  Eur. Lėšos vietos 

projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Pranešėjas pažymėjo, kad tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos 

projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas privalo finansuoti pareiškėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis 

ir/arba pareiškėjo skolintomis lėšomis, ir/arba tinkamo vietos projekto partnerio nuosavomis 

piniginėmis lėšomis. 

VVG vadovas A. Miečinskas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcenduodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti 

išlaidas, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie 

vietos projekto paraiškos pridedamus reikalingus dokumentus. 

Tarybos narė Vilma Miškinienė pasitikslino dėl sąlygų potencialiems pareiškėjams, šiuo klausimu vyko 

diskusija, pranešėjas patikslino kilusius klausimus, vadovaudamasis finansavimo sąlygų aprašu ir VPS 

administravimo taisyklėmis. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. 2.2. Patvirtinti VPS prioriteto Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS KAIME 

SKATINIMAS“ VPS priemonės „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

finansavimo sąlygų aprašą. 

 

2.3. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą 

skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“, veiklos sričiai „ Parama vietinės maisto produktų rinkos 

vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16) finansavimo sąlygų aprašu. 

Pagal šią priemonę teikiama parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui, siekiant stiprinti 

ryšius tarp vartotojų ir gamintojų bei diegiant inovacijas maisto tiekimo grandinės organizavime ir 

trumpinime. Šia veiklos sritimi skatinamas žemės ūkio produktų perdirbimas ir jų rinkodara bei 

pardavimo organizavimas (gyvulininkystės, pienininkystės, žemės ūkio produktų perdirbimas, produktų 

fasavimas ir tiesioginio pardavimo organizavimas, pvz. burokėlių auginimas, džiovinimas ir prekyba 

internetu; ožkų auginimas, sūrių gaminimas ir pardavimas VVG teritorijoje esančiose prekybvietėse ir 

pan.). Priemonė skirta darbo vietoms kurti. 

Galimi pareiškėjai teikti vietos projektus - fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo 

momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje, ūkininkas, atitinkantis labai mažai 
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įmonei keliamus reikalavimus, VVG teritorijoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai 

mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos. 

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai - VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO 

(kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos) VVG teritorijoje  nuolatinę 

gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų 

(įskaitant ir ūkininkus), VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos 

įmonės (patikslinanti aplinkybė - paraiškos pateikimo metu partneris, įskaitant su juo susijusias įmones, 

– labai maža ir maža įmonė). 

Kvietimui teikti skiriama 49 622,00 Eur. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali 

viršyti 49 622,00 Eur. Pranešėjas pažymėjo, kad didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 

dalis iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei 

keliamus reikalavimus, iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus 

asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, iki 80 proc., kai pareiškėjas viešasis 

juridinis asmuo. Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui 

įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba) partneris privalo finansuoti pareiškėjo nuosavomis piniginėmis 

lėšomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis (kai taikoma) ir/arba tinkamo vietos projekto partnerio 

nuosavomis piniginėmis lėšomis, ir/arba pareiškėjo skolintomis lėšomis. 

VVG vadovas A. Miečinskas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcenduodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti 

išlaidas, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie 

vietos projekto paraiškos pridedamus dokumentus. 

Tarybos narė Rimutė Avižinienė pasitikslino dėl sąlygų potencialiems pareiškėjams, pranešėjas 

patikslino kilusius klausimus, vadovaudamasis finansavimo sąlygų aprašu ir VPS administravimo 

taisyklėmis. 

Daugiau klausimų tarybos nariai pranešėjui neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. 2.3. Patvirtinti VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“, veiklos sričiai „ Parama vietinės 

maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16) finansavimo sąlygų aprašą. 

2.4. VPS priemonės „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-

SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašu. 

Pagal šią priemonę teikiama parama projektams, kuriais siekiama didinti miškų rekreacinį 

potencialą. Priemone remiamos investicijos į miškų pritaikymą gyventojų rekreaciniams poreikiams: 

takų, pavėsinių, suoliukų, šiukšliadėžių, žaidimų aikštelių, skulptūrų, apžvalgos aikštelių, informacinių 
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stendų atnaujinimui ir įrengimui. Paramos gali kreiptis kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.) ir viešosios įstaigos bei 

kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Varėnos rajono savivaldybė ir jos institucijos 

(viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos). 

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai verslo, valdžios ar NVO sektoriai: viešieji juridiniai 

asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), religinės bendruomenės ar 

bendrijos, viešosios įstaigos, Varėnos rajono savivaldybė ar jos įstaigos. 

Kvietimui teikti paramą skiriama 19 817,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. Pranešėjas pažymėjo, kad tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir 

(arba) partneris privalo finansuoti pareiškėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis arba savivaldybės 

biudžeto lėšomis, ir/arba tinkamo vietos projekto partnerio nuosavomis piniginėmis lėšomis, ir/arba 

pareiškėjo skolintomis lėšomis, ir/arba pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašu 

natūra – savanoriškais darbais. 

Pranešėjas supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, akcenduodamas didžiausius galimus 

surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, vietos projektų tinkamumo 

finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie vietos projekto paraiškos 

pridedamus reikalingus dokumentus. 

Tarybos narys Emilis Turauskas pasitikslino dėl tinkamų finansuoti išlaidų salygų, pranešėjas patikslino 

kilusius klausimus, vadovaudamasis finansavimo sąlygų aprašu. 

Daugiau klausimų tarybos nariai pranešėjui neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. 2.4. Patvirtinti VPS priemonės „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ 

(kodas LEADER19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašą. 

 

2.5. VPS priemonės „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

finansavimo sąlygų aprašu. 

Pagal šią priemonę teikiama parama socialinės veiklos kaimo vietovėse kūrimui ir plėtrai, siekiant 

didinti skurdo riziką patiriančių šeimų, daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų socialinę įtrauktį 

bei gerinant jų gyvenimo kokybę. Priemone remiami viešieji nepelno projektai, kuriais kuriamos naujos 

socialinės paslaugos ar vykdoma šių paslaugų plėtra (dušo, pirties, skalbimo paslaugos, tikslinės grupės 

dienos priežiūros centrai, tikslinės grupės priežiūros namuose paslaugų teikimas, tikslinės grupės 

pavėžėjimo paslaugos, buitinių poreikių tenkinimo paslaugos (maisto produktų nupirkimas, vaistų 

nupirkimas, mokesčių sumokėjimas ir pan.) ir pan.). Remiamos investicijos į esamos infrastruktūros 

pritaikymą socialinių paslaugų teikimui, priemonių šių paslaugų teikimui įsigijimą. 
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Paramos gali kreiptis VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO 

bei bendruomeninės organizacijos bei VVG teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Varėnos 

rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos). 

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai: verslo, valdžios ar NVO sektoriai: viešieji juridiniai 

asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), religinės bendruomenės ar 

bendrijos, viešosios įstaigos, Varėnos rajono savivaldybė ar jos įstaigos. 

Kvietimui teikti skiriama 34 500,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. Pranešėjas pažymėjo, kad tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba) 

partneris privalo finansuoti pareiškėjo nuosavomis, skolintomis arba savivaldybės biudžeto piniginėmis 

lėšomis, ir/arba tinkamo vietos projekto partnerio nuosavomis piniginėmis lėšomis, ir/arba pareiškėjo ir 

(arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašu natūra – savanoriškais darbais. 

VVG vadovas A. Miečinskas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcenduodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti 

išlaidas, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie 

vietos projekto paraiškos reikalingus pridedamus dokumentus. 

Tarybos narės Vilma Miškinienė ir Milda Balkuvienė pasitikslino dėl tinkamų finansuoti išlaidų salygų 

ir atrankos kriterijų, šiais klausimais kilo diskusija.  Pranešėjas patikslino kilusius klausimus, 

vadovaudamasis finansavimo sąlygų aprašu. 

Daugiau klausimų tarybos nariai pranešėjui neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. 2.5. Patvirtinti VPS priemonės „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašą. 

 

2.6. VPS priemonės „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-9) finansavimo sąlygų aprašu. 

Pranešėjas informavo, kad pagal šią priemonę parama skiriama vaikų popamokinės veiklos 

skatinimui, popamokiniam užimtumui gerinti, vaikų vasaros stovyklų organizavimui. Taip pat šia 

priemone siekiama skatinti kaimo jaunimo iniciatyvas: jaunimo verslumo, lyderystės ugdymą, mokyti ir 

skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savarankiškos veiklos, jaunimo stovyklų, renginių 

organizavimą ir kt. 

Parama pagal šią priemonę skiriama investicijoms į vaikų dienos centrų kūrimą ir plėtrą, turimų 

patalpų pritaikymą veiklos vykdymui (paprastojo remonto darbų, reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), 

priemonių jų veiklos vykdymui įsigijimą, užimtumo programų sudarymą, stovyklų organizavimą bei 

jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimą, verslo klubų kūrimą ir jų veiklą, švietėjiškus, ugdymo 
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renginius ir mokymus, jaunimo patirties skaidą, kuriant ir plėtojant jaunimo verslumo informacinius ir 

mentorystės tinklus, organizuojant renginius bei stovyklas. 

Paramos gali kreiptis kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO 

(kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.) ir viešosios įstaigos bei kaimo vietovėje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Varėnos rajono savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar 

biudžetinės organizacijos, pvz. vaikų ar jaunimo centrai, biblioteka, kultūros centras, muziejai ir pan.). 

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai NVO, Savivaldybės administracija, jos įstaigos ar 

įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, kitos biudžetinės įstaigos, registruotos VVG teritorijoje arba 

registruotos Varėnos savivaldybėje ir vykdančios veiklą VVG teritorijoje bei kiti vieši ir privatūs 

juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje. 

Kvietimui teikti skiriama 12 000,00 Eur. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali 

viršyti 12 000,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų.  

Pranešėjas pažymėjo, kad tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos 

vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba) partneris privalo finansuoti pareiškėjo nuosavos 

piniginėmis lėšomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis ir/arba tinkamo vietos projekto partnerio 

nuosavomis piniginėmis lėšomis, ir/arba pareiškėjo skolintomis lėšomis. 

VVG vadovas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcenduodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius, apžvelgė tinkamas ir netinkamas finansuoti 

išlaidas, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus, prie 

vietos projekto paraiškos pridedamus dokumentus. 

Tarybos nariai pastabų ar pasiūlymų neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti VPS priemonės „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo 

gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) finansavimo sąlygų aprašą. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl pritarimo samdyti finansinių paslaugų įmonę organizuojant 

VPS finansinę – buhalterinę apskaitą ir kitus darbus arba sukurti VPS finansininko 0,25 etato darbo 

vietą, mokant atlyginimą iš VPS administravimo lėšų. 

VVG vadovas A. Miečinskas supažindino su esama VVG administracijos administravimo išlaidų 

finansine situacija ir pažymėjo, kad organizuojant finansinę – buhalterinę apskaitą, finansines – ūkines 

operacijas, tikslinant VPS administravimo išlaidų finansinį planą, rengiant mokėjimo prašymus ir kitus 

darbus,  reikalingas VPS finansininkės 0,25 etatas arba finansinių paslaugų įmonės paslaugos 

numatytiems darbams vykdyti, tačiau lėšų poreikis neatitinka likusio VPS administravimo darbams 

įgyvendinti išlaidų likučio. Pranešėjas pasiūlė kelis sprendimus: prisidėti iš Varėnos rajono savivaldybės 

biudžeto finansuoti organizuojant finansinę – buhalterinę apskaitą ir kitus darbus administruojant VPS 
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įgyvendinimą, samdant finansinių paslaugų įmonę už 200 Eur. mėnesiui, jei Varėnos rajono savivaldybė 

prie finansavimo prisidėti neturi galimybės - sukurti VPS finansininko 0,25 etato darbo vietą, mokant 

atlyginimą iš VPS administravimo lėšų. 

Tarybos narė V. Miškinienė pasiteiravo, koks sprendimas būtų palankesnis VVG administracijai 

pagal esančią situaciją, šiuo klausimu vyko diskusija. 

Tarybos nariai daugiau pastabų ar pasiūlymų neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Prisidėti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto finansuoti organizuojant finansinę 

– buhalterinę apskaitą ir kitus darbus administruojant VPS įgyvendinimą, samdant finansinių paslaugų 

įmonę už 200 Eur. mėnesiui, jei Varėnos rajono savivaldybė prie finansavimo prisidėti neturi galimybės 

- sukurti VPS finansininko 0,25 etato darbo vietą, mokant atlyginimą iš VPS administravimo lėšų. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Irmantas Laniauskas  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Rimantė Galinienė 

 


