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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

2020 m. kovo 13 d. Nr. T-1 

Varėna 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 13 d. 13 val.  

Posėdžio pirmininkas – Irmantas Laniauskas. 

Posėdžio sekretorė – Rimantė Galinienė. 

Dalyvavo: Dalia Šmigelskienė, Irmantas Laniauskas, Vilma Miškinienė, Žilvinas Baublys, 

Rimutė Avižinienė, Paulius Babravičius, Aivaras Batūra, Jurgita Kosinskaitė, Eimantas Rapšys. 

Kvorumas yra (dalyvauja  9 iš 11 Tarybos narių). Sąrašas pridedamas. 

Posėdžio pirmininkas Irmantas Laniauskas pristatė Varėnos krašto VVG Tarybos posėdžio 

darbotvarkę: 

1. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 finansavimo salygų aprašų ir kitų 

susijusių dokumentų tvirtinimo: 

1.1. Dėl Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal vietos plėtros strategijos 

Nr.42VS-KA-15-1-16773-PR001 „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ 

(toliau – VPS)  priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) (toliau – 

VPS priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimo; 

1.2. Dėl Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS priemonės „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) 

(toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams teikti tvirtinimo. 

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12 finansavimo salygų aprašų tvirtinimo: 

2.1. Dėl Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS priemonę „Parama 

miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7) (toliau – VPS priemonė) 

vietos projektams teikti tvirtinimo. 

2.2. Dėl Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS priemonę „Parama 

socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) (toliau – VPS priemonė) vietos 

projektams teikti tvirtinimo. 

2.3. Dėl Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS priemonę „Parama 

vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) (toliau – VPS 

priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimo. 

3. Einamieji klausimai. 
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1. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 finansavimo salygų aprašų ir kitų susijusių 

dokumentų tvirtinimas: 

1.1. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal vietos plėtros 

strategijos Nr.42VS-KA-15-1-16773-PR001 „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-

2023 metams“ (toliau – VPS)  priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-

SAVA-5) (toliau – VPS priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimas. 

Pranešėjas Aldas Miečinskas supažindino tarybos narius su esminiais finansavimo sąlygų 

reikalavimais, tikslais, galimais pareiškėjais, tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis, didžiausia galima 

paramos suma vienam projektui, kuri negali viršyti 51 000,00 Eur. Taip pat informavo, kad kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 127 538,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

VPS administracijos vadovas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 

Vietos projektų atrankos kriterijai: 

- Didesnis planuojamų įkurti darbo vietų (etatų) skaičius. Didžiausias galima surinkti balų 

skaičius 30 už 2 ir daugiau darbo vietos; 

- Kai projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra inovatyvus: numato kurti naujus 

produktus, teikti naujas paslaugas arba įgyvendinti naujus veiklos būdus Varėnos krašto 

VVG teritorijos sąlygomis – pridedama 20 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie turizmo plėtros rajone – pridedama 20 balų; 

- Jeigu projekte dalyvauja kaimo bendruomenė (kaip pareiškėjas, partneris ir kt.) – 

pridedama 30 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, minimali – 40 balų. 

Pranešėjas apžvelgė tinkamumo sąlygas, tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projekto 

viešinimo būtinumą ir jam skirtas išlaidas, netinkamas finansuoti išlaidų sąrašą, vietos projektų 

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

paraiškos pridedamus dokumentus, kurie privalės būti pateikti kartu su vietos projekto paraiška. 

Tarybos narė Rimutė Avižinienė pasiūlė įtraukti į vertinimo kriterijus balų skaičių už sukurtą 

0,5 darbo vietą. A. Miečinskas paaiškino, kad VPS rezultatuose numatytas didesnis planuojamų įkurti 

darbo vietų (etatų) skaičius, todėl atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui nustatoma vertinant įkuriant 

1 darbo vietą (etatą) ir daugiau.  

Daugiau klausimų tarybos nariai neturėjo. 

Pirmininkaujantis paprašė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų 

pagal VPS  priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) vietos 

projektams teikti tvirtinimo. 
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BALSAVO: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS  

priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) vietos projektams teikti. 

 

1.2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS 

priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms 

tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas 

LEADER-19.2-16.4) (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams teikti tvirtinimas. 

Pranešėjas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su esminiais finansavimo sąlygų 

reikalavimais, tikslais, galimais pareiškėjais, tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis, didžiausia galima 

paramos suma vienam projektui, kuri negali viršyti 49 622,00 Eur. Taip pat informavo, kad kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 99 244,00  Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 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 (taip, kaip nurodyta VPS atrankos taisyklių 

27.1.3.2 papunktyje) ir iki 80 proc., kai pareiškėjas viešasis juridinis asmuo. 

VPS administracijos vadovas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 

Vietos projektų atrankos kriterijai: 

- Jeigu projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra inovatyvus: numato kurti naujus 

produktus, teikti naujas paslaugas arba įgyvendinti naujus veiklos būdus Varėnos krašto 

VVG teritorijos sąlygomis – pridedama 10 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie turizmo plėtros rajone – pridedama 10 balų; 

- Projekte sukurtų darbo vietų skaičius. Didžiausias galimas surinkti balų skaičius 30 už 1,5 

ir daugiau darbo vietos; 

- Projekte bendradarbiaujančių ūkio subjektų skaičius.  Didžiausias galimas surinkti balų 

skaičius 20, jei 3  ir daugiau bendradarbiaujantys ūkio subjektai; 

- Projekto produktų realizavimo vietų skaičius. Didžiausias galimas surinkti balų skaičius 20, 

jei 4 ir daugiau projekto produktų realizavimo vietos; 

- Jeigu projekte dalyvaujantys subjektai rinkai tieks sertifikuotus ekologinės gamybos, pagal 

nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus ir (ar) sertfikuotus 

kaip tautinio paveldo tradicinius maisto gaminius – pridedama 10 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, minimali – 40 balų. 
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Pranešėjas apžvelgė tinkamumo sąlygas, tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projekto 

viešinimo būtinumą ir jam skirtas išlaidas, netinkamas finansuoti išlaidų sąrašą, vietos projektų 

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

paraiškos pridedamus dokumentus, kurie privalės būti pateikti kartu su vietos projekto paraiška. 

Tarybos narė Dalia Šmigelskienė pasiteiravo kiek laiko trunka sukurtų darbo vietų išlaikymas 

projekto kontrolės laikotarpis. Pranešėjas patikslino, kad 3 metai nuo vietos projekto vykdytojo 

galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos. 

Tarybos narė Vilma Miškinienė išreiškė nuomonę, kad kvietimo Nr.11 teikti vietos projektus 

terminai turėtų būti ilgesni, nes ruošiant teikti vietos projektų paraiškas kartu su partneriu Varėnos 

rajono savivaldybės administracija ar jai pavaldžiomis institucijomis, iš anksto pasirūpinti Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl pritarimo vietos projektui arba susitvarkyti kitus teisiškai 

galiojančius dokumentus, pagrindžiančius planuojamo teikti vietos projekto tinkamumą, užima laiko ir 

pasiūlė vietos projekto paraiškų surinkimo terminą pratęsti iki 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos nariai 

pritarė naujam vietos projekto paraiškų surinkimo terminui, kuris galios nuo 2020 m. kovo 16 d., 10 val. 

iki 2020 m. balandžio 30 d., 15 val. 

Daugiau klausimų tarybos nariai neturėjo. 

Pirmininkaujantis paprašė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų 

pagal VPS  priemonę „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą 

trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ 

(kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams teikti tvirtinimo ir pratęsto kvietimo Nr.11 paraiškų 

rinkimo termino. 

BALSAVO: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: 1.2.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal 

VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą 

trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ 

(kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams teikti; 

1.2.2. pratęsti kvietimo Nr.11 paraiškų rinkimo terminą iki 2020 m. balandžio 30 d., 15 val. 

 

2. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12 finansavimo salygų aprašų tvirtinimas. 

2.1. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS 

priemonę „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7) (toliau – 

VPS priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimas. 

Pranešėjas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su esminiais finansavimo sąlygų 

reikalavimais, tikslais, galimais pareiškėjais, tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis, didžiausia galima 

paramos suma vienam projektui, kuri negali viršyti 19 817,00  Eur. Taip pat informavo, kad kvietimui 
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skiriama VPS paramos lėšų suma 39 634,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.  

VPS administracijos vadovas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 

Vietos projektų atrankos kriterijai: 

- Jeigu projekto investicijos skirtos Natura 2000 teritorijoms – pridedama 10 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie turizmo plėtros rajone (efektyviai išnaudojant esamą gamtinį, 

biologinį, rekreacinį potencialą) – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas skatina įvairių subjektų, sektorių, bendradarbiavimą (projekto turinyje 

numatytas projekto veiklų įgyvendinimas kartu su verslo, valdžios ar NVO sektoriais) – 

pridedama 15 balų; 

- Jeigu į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai prisidedantys savanorišku 

fiziniu darbu – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie istorinių vietų infrastruktūros gerinimo (partizanų takų, 

piliakalnių ar pan. objektų, esančių VVG teritorijos miškuose)  – pridedama 30 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, minimali – 40 balų. 

Pranešėjas apžvelgė tinkamumo sąlygas, tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projekto 

viešinimo būtinumą ir jam skirtas išlaidas, netinkamas finansuoti išlaidų sąrašą, vietos projektų 

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

paraiškos pridedamus dokumentus, kurie privalės būti pateikti kartu su vietos projekto paraiška. 

Tarybos nariai klausimų pranešėjui neturėjo, todėl VPS priemonės tvirtinimas buvo teikiamas 

balsavimui. 

BALSAVO: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS 

priemonę „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7 vietos 

projektams teikti. 

 

2.2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS 

priemonę „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) (toliau – VPS 

priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimas. 

Pranešėjas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su esminiais finansavimo sąlygų 

reikalavimais, tikslais, galimais pareiškėjais, tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis, didžiausia galima 

paramos suma vienam projektui, kuri negali viršyti 34 500,00 Eur, kvietimui pagal VPS priemonę 
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skiriama 69 000,00 Eur suma. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų.  

VPS administracijos vadovas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 

Vietos projektų atrankos kriterijai: 

- Jeigu projekto investicijos skirtos Natura 2000 teritorijoms – pridedama 10 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie turizmo plėtros rajone (efektyviai išnaudojant esamą gamtinį, 

biologinį, rekreacinį potencialą) – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas skatina įvairių subjektų, sektorių, bendradarbiavimą (projekto turinyje 

numatytas projekto veiklų įgyvendinimas kartu su verslo, valdžios ar NVO sektoriais) – 

pridedama 15 balų; 

- Jeigu į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai prisidedantys savanorišku 

fiziniu darbu – pridedama 15 balų; 

- Jeigu projektas prisideda prie istorinių vietų infrastruktūros gerinimo (partizanų takų, 

piliakalnių ar pan. objektų, esančių VVG teritorijos miškuose)  – pridedama 30 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, minimali – 40 balų. 

Pranešėjas apžvelgė tinkamumo sąlygas, tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projekto 

viešinimo būtinumą ir jam skirtas išlaidas, netinkamas finansuoti išlaidų sąrašą, vietos projektų 

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

paraiškos pridedamus dokumentus, kurie privalės būti pateikti kartu su vietos projekto paraiška. 

Tarybos nariai klausimų pranešėjui neturėjo, todėl VPS priemonės tvirtinimas buvo teikiamas 

balsavimui. 

BALSAVO: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS 

priemonę „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) vietos projektams 

teikti. 

 2.3. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS 

priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

(toliau – VPS priemonė) vietos projektams teikti tvirtinimas. 

Pranešėjas A. Miečinskas supažindino tarybos narius su esminiais finansavimo sąlygų 

reikalavimais, tikslais, galimais pareiškėjais, tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis, didžiausia galima 

paramos suma vienam projektui, kuri negali viršyti 12 000,00 Eur, kvietimui pagal VPS priemonę 

skiriama 36 028,00 Eur suma. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų.  
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VPS administracijos vadovas tarybos narius supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, 

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 

Vietos projektų atrankos kriterijai: 

- Jeigu projekte numatytas socialiai pažeidžiamų grupių atstovų (jaunimo, daugiavaikių 

šeimų) įtraukimas į projekto veiklas – skiriama 20 balų; 

- Jeigu projekte numatytas skirtingiems sektoriams – NVO, verslui ir vietos valdžiai – 

atstovaujančių organizacijų/ institucijų bendradarbiavimas – skiriama 40 balų; 

- Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą: vaikų ir 

jaunimo iki 29 metų, skurdo riziką patiriančių šeimų – daugiavaikių ir/arba vienišų tėvų 

išlaikomų šeimų nariai, pilietinės visuomenės atstovai, įgyvendinantys priemonės 

projektus. Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 30 balų; 

- Jeigu pareiškėjas yra NVO – skiriama 10 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, minimali – 40 balų. 

Pranešėjas apžvelgė tinkamumo sąlygas, tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projekto 

viešinimo būtinumą ir jam skirtas išlaidas, netinkamas finansuoti išlaidų sąrašą, vietos projektų 

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

paraiškos pridedamus dokumentus, kurie privalės būti pateikti kartu su vietos projekto paraiška. 

Tarybos narė V. Miškinienė pastabėjo, kad kvietimų teikti vietos projektus Nr.11 ir Nr.12 

paraiškų terminai sutampa, todėl pasiūlė skelbti vieną kvietimą teikti vietos projektus Nr.11 pagal 

numatytas VPS priemones: „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“, „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant 

vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama 

vietinės maisto produktų rinkos vystymui“, „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“, „Parama 

socialinės veiklos skatinimui“, „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“. 

Tarybos nariai pritarė skelbti vieną kvietimą teikti vietos projektus Nr.11 pagal numatytas VPS 

priemones. Daugiau klausimų pranešėjui neturėjo, todėl VPS priemonės tvirtinimas ir bendras kvietimas 

teikti vietos projektus Nr.11 pagal numatytas VPS priemones buvo teikiami balsavimui. 

BALSAVO: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: 2.3.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal 

VPS priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-9) vietos projektams teikti; 

2.3.2. paskelbti bendrą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 11 pagal VPS priemones: „NVO 

verslo kūrimui ir plėtrai“, „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą 

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

vystymui“, „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“, „Parama socialinės veiklos skatinimui“, 

„Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“. 
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3. VPS administracijos vadovas su tarybos nariais aptarė esamą situaciją Lietuvoje dėl 

koronaviruso (COVID-19) ir Varėnos krašto VVG administracijos darbo organizavimą pagal 

planuojamus pateikti LR Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymus.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Rimantė Galinienė 

 


