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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

BALSAVIMAS EL. BŪDU 

2020 m. gegužės 22  d. Nr. T-3 

Varėna 

 

Balsavimas vyko nuo 2020 m. gegužės 15 d. 15:57 iki 2020 m. gegužės 22 d. 17 val.  

Svarstomus klausimus tarybos nariams išsiuntė Aldas Miečinskas. 

Balsavime dalyvavo 8 Varėnos krašto VVG tarybos nariai iš 11: Vilma Miškinienė, Paulius 

Babravičius, Dalia Šmigelskienė, Irmantas Laniauskas, Rimutė Avižinienė, Aivaras Batūra, Jurgita 

Kosinskaitė, Milda Balkuvienė.  

SVARSTYTA. 1. Dėl pritarimo keisti  Kvietimo Nr. 10 finansinių sąlygų aprašą pagal VPS 

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

Administracijos vadovas Aldas Miečinskas gegužės 15 d. tarybos nariams išsiuntė el. laiškus 

su tekstu: „Atsižvelgiant į LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos teritorijoje ir mūsų 

sutarimą ankstesniuose posėdžiuose, šiuo metu Varėnos krašto VVG tarybos posėdžiai organizuojami 

el. būdu.  

Turime svarbių klausimų, susijusių su VPS įgyvendinimu ir pastebėtomis techninėmis 

klaidomis Kvietime nr. 10, kurių redakcijai reikalingi Jūsų pritarimai. Tad norime pakviesti atlikti 

Varėnos krašto VVG tarybos narių balsavimą e-paštu iki šių metų gegužės 22 d. 17 val. šiuo klausimu: 

1. Dėl pritarimo keisti  Kvietimo Nr. 10 finansinių sąlygų aprašą pagal VPS priemonę „Parama 

vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) (pritariu / 

nepritariu). 

Kaip žinote, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla pateikė kokybišką VP 

„Visos dienos mokyklos link“ pagal III prioriteto „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“ 

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

kuriame numatyta aktų salės paprastojo remonto darbai. Paskelbtame Kvietimo Nr. 10 Finansavimo 

sąlygų apraše (FSA) yra nurodytos tinkamos išlaidos „Paslaugų įsigijimo“, tačiau prie tinkamų išlaidų 

kategorijos nebuvo priskirtos darbų įsigijimo išlaidos. Tačiau darbų įsigijimo išlaidos (paprastojo 

remonto darbai) yra nurodytos VPS kaip tinkamos išlaidos. Todėl reikalingas pritarimas koreguoti 

patvirtintas Kvietimo Nr. 10 FSA, kad prie tinkamų išlaidų būti priskirtos ir darbų įsigijimo išlaidos: 

1. Sena redakcija: 

Paslaugų įsigijimo:   

Renginio organizavimo 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

Į renginio organizavimo išlaidas gali įeiti renginio 

moderatoriaus paslaugos, patalpų, salės ir įrangos nuoma, 
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kavos ir pietų pertraukos.  

Tinkama finansuoti išlaida turi būti pagrįsta Ministerijos, 

Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai 

ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse 

skelbiamuose prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos 

tyrimuose nustatytais įkainiais, kurie taikomi tokioms pat 

išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir 

panašiems paramos gavėjams. Europos Sąjungos 

struktūriniams fondams (Europos socialiniam fondui, 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos 

fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio 

www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus 

„Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo 

tyrimai“ – tyrimo ataskaita „Rengini organizavimo fiksuoto 

įkainio nustatymo tyrimo ataskaita“)
[1]

 

Kitų paslaugų, tiesiogiai 

susijusių su vietos projekte 

numatyta veikla, įsigijimo 

išlaidos 

Tinkama finansuoti išlaida turi būti pagrįsta bent 3 (trimis) 

skirtingų paslaugų teikėjų, teikiančių panašias paslaugas 

(panašumo požymį apibūdinantys elementai: ta pati paskirtis, 

funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems 

tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais 

pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose esančiomis 

kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. 

„Print Screen“), arba kitu būdu, leidžiančiu objektyviai 

palyginti bent 3 (trijų) skirtingų paslaugų teikėjų, teikiančių 

panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta komercinė-

ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą 

įrodantis dokumentas (komercinis pasiūlymas arba 

kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš prekių ar 

paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne 

VVG teritorijoje 

 

 

http://www.esinvesticijos.lt/
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 2. Aktuali redakcija: 

3.2.2. Darbų ir paslaugų 

įsigijimo: 

  

3.2.2.1 Darbų ir paslaugų, 

tiesiogiai susijusių su 

vietos projekte numatyta 

veikla, įsigijimo išlaidos 

Į darbų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos 

projekte numatyta veikla, įsigijimo išlaidas  gali 

įeiti turimų patalpų pritaikymas veiklos vykdymui 

(paprastojo remonto darbai). 

Tinkama finansuoti išlaida turi būti pagrįsta bent 3 

(trimis) skirtingų paslaugų teikėjų, teikiančių panašias 

paslaugas (panašumo požymį apibūdinantys 

elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, 

techninė specifikacija) ir kuriems tai yra įprasta 

komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais 

arba jų interneto tinklalapiuose esančiomis kainomis 

kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print 

Screen“), arba kitu būdu, leidžiančiu objektyviai 

palyginti bent 3 (trijų) skirtingų paslaugų teikėjų, 

teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta 

komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 

(vienas) rinkos kainą įrodantis dokumentas 

(komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano 

nuotrauka) turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų 

teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG 

teritorijoje. 

3.2.2.2. Renginio organizavimo 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

Į renginio organizavimo išlaidas gali įeiti renginio 

moderatoriaus paslaugos, patalpų, salės ir įrangos 

nuoma, kavos ir pietų pertraukos.  

Tinkama finansuoti išlaida turi būti pagrįsta 

Ministerijos, Agentūros arba nepriklausomų ekspertų 

atliktuose, viešai ESIF administruojančių institucijų 

interneto svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba) 

paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, 

kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant  
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panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos 

gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams 

(Europos socialiniam fondui, Europos regioninės 

plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi 

rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio 

www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ 

skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo tyrimai“ – tyrimo ataskaita „Rengini 

organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo 

ataskaita“)
[2]

 

Balsuojant reikia atsiųsti atgal e-laišką adresais aldas.m@varenosvvg.lt ir info@varenosvvg.lt su 

aukščiau pateiktu tekstu, paliekant tik vieną iš nurodytų variantų: arba pritariu, arba nepritariu“. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA: pakeisti Kvietimo Nr. 10 finansinių sąlygų aprašą pagal VPS priemonę „Parama 

vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

 

 

Balsavimą organizavo                                                                                Aldas Miečinskas 
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