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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2020 m. liepos 23 d. Nr. T-5 

Varėna 

Posėdis įvyko 2020 m. liepos 23 d. 13 val.  

Posėdžio pirmininkas – Irmantas Laniauskas. 

Posėdžio sekretorė – Rimantė Galinienė. 

Dalyvavo: Milda Balkuvienė, Dalia Šmigelskienė, Irmantas Laniauskas, Rimutė Avižinienė, 

Aivaras Batūra, Jurgita Kosinskaitė, Eimantas Rapšys. Kvorumas yra (dalyvauja 7 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. 14 Finansavimo sąlygų aprašo ir kitų 

susijusių dokumentų pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 

2016-2023 metams“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ priemonę 

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

projektams teikti tvirtinimo; 

2. Dėl Varėnos krašto VVG visuotinio narių susirinkimo datos nustatymo. 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 14 Finansavimo sąlygų aprašo 

ir kitų susijusių dokumentų pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategija 2016-2023 metams“ prioriteto Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ (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 164 215,26 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 

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: 
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- 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 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. 

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. 

BALSAVO: už – 7, 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. 

 

2. SVARSTYTA. Varėnos krašto VVG visuotinio narių susirinkimo datos nustatymas. 

Varėnos krašto VVG pirmininkas A. Miečinskas pasiūlė visuotinio narių susirinkimą 

organizuoti rugsėjo 16 d. Pranešėjas susirinkusiuosius informavo, kad liepos 29 d. Varėnos krašto VVG 

administracija pakviesta dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ 

priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio konsultacijoje Žemės ūkio 

ministerijoje, kurios metu buvo suteiktos rekomendacijos rengiant VPS įgyvendinimo veiksmų planą ir 

aptarti galimi pakeitimai, kurie paspartintų VPS įgyvendinimą. Parengti VPS pakeitimai turės būti 

suderinti su LR Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

paskirtais atstovais bei tvirtinami Varėnos krašto VVG visuotiniame narių susirinkime, todėl tikslinga 

šaukimą rengti rugsėjo viduryje. 
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Tarybos narys Aivaras Batūra pasiteiravo dėl Varėnos krašto VPS įgyvendinimo pažangos 

tarpinio vertinimo. A. Miečinskas pristatė tarpinio vertinimo rezultatus, finansinio, darbo vietų kūrimo, 

fizinio rezultatyvumo pažangas ir pagrindines problemas, trukdančias sparčiau įgyvendinti Varėnos 

krašto VPS. 

BALSAVO: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Varėnos krašto VVG visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2020 m. rugsėjo 16 d. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Rimantė Galinienė 

 


