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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2020 m. rugpjūčio 21 d. Nr. T-6 

Varėna 

Posėdis įvyko 2020 m. liepos 21 d. 13 val.  

Posėdžio pirmininkas – Aivaras Batūra. 

Posėdžio sekretorė – Rimantė Galinienė. 

Dalyvavo: Rimutė Avižinienė, Paulius Babravičius, Milda Balkuvienė, Aivaras Batūra, Jurgita 

Kosinskaitė, Vilma Miškinienė. Kvorumas yra (dalyvauja 6 iš 11 Tarybos narių). Sąrašas pridedamas. 

 

Posėdžio pirmininkas Aivaras Batūra pristatė Varėnos krašto VVG Tarybos posėdžio 

darbotvarkę: 

1. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15 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“ priemonės 

„Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės sritis) tvirtinimo; 

2. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimų pritarimo. 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15 Finansavimo sąlygų aprašo 

ir kitų susijusių dokumentų pagal VPS priemonės sritį tvirtinimas. 

Pranešėjas Varėnos krašto VVG administracijos vadovas 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 49 580,00 Eur. Taip pat informavo, kad kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 99 160,00 

Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus arba iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

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

akcentuodamas didžiausius galimus surinkti balų skaičius. 
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Vietos projektų atrankos kriterijai: 

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

skaičius 20 už 1,5 ir daugiau darbo vietos; 

- Projektas įgyvendinamas pareiškėjo, kuris iki paraiškos pateikimo yra 

registruotas/deklaravęs gyvenamąją vietą (fizinio asmens atveju) ir vykdo veiklą VVG 

teritorijoje. Didžiausias galimas surinkti balų skaičius 10, jei pareiškėjas 

registruotas/deklaravęs gyvenamąją vietą ir vykdo veiklą VVG teritorijoje 3 ir daugiau 

metų; 

- Jei pareiškėjas vietos projekto paraiškos pateikimo metu atitinka labai mažos įmonės 

statusą, pridedama 20 balų; 

- Jei projektas kurs darbo vietas gamybos srityje, pridedama 20 balų; 

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

- 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 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 Vilma Miškinienė pasiteiravo ar įsisavinus kvietimui teikti vietos projektų paraiškas Nr. 

15 pagal VPS priemonės sritį numatytą lėšų sumą 99 160,00 Eur po VPS keitimo patvirtinimo 

visuotiniame narių susirinkime bus skiriamos papildomos lėšos ir papildomas kvietimas verslo plėtoti. 

Pranešėjas patikslino, kad pagal naujus VPS numatytus keitimus planuojama finansuoti 6 vietos 

projektus verslui plėtoti. 

Daugiau klausimų tarybos nariai neturėjo. 

Pirmininkaujantis paprašė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo ir kitų susijusių dokumentų 

pagal VPS priemonės sritį tvirtinimo. 

 

BALSAVO: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0. 

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

priemonės sritį vietos projektams teikti. 
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2. SVARSTYTA. Varėnos krašto VVG strategijos keitimai. 

Pranešėjas susirinkusiuosius informavo, kad liepos 29 d. Varėnos krašto VVG administracija 

dalyvavo 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 suderinti su LR Žemės ūkio ministerija ir 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paskirtais atstovais bei numatomi 

tvirtinami Varėnos krašto VVG visuotiniame narių susirinkime. 

Pranešėjas A. Miečinskas taip pat įvardijo problemas, trukdančias tinkamai įgyvendinti  VPS, 

akcentuodamas, jog VPS priemonėms kaip „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius 

išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) bei kt. yra numatytos pernelyg griežtos tinkamumo sąlygos, 

įvardyta siaura tinkamų paramos gavėjų grupė, todėl būsimi pareiškėjai nebeteikia paraiškų VPS 

paramai įsisavinti. 

VVG pirmininkas detalizavo, kokie numatomi VPS keitimai:  

5.1. VPS prioriteto Nr. I „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“ VPS priemonės „NVO verslo 

kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 9.1.1.2.2. p. 

priemonės apibūdinimas  keičiamas į: Parama teikiama verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti 

naujas darbo vietas naujai kuriamame ar plečiamame versle. Galimos naujos produkcijos gamybos, 

produkcijos perdirbimo ar paslaugų teikimo veiklos (suvenyrų gamyba, vaistažolių, uogų ir grybų 

džiovinimas bei pardavimas, edukacinių programų vedimo paslaugos ir pan.). Tokio verslo procese yra 

naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, prisidedantys prie klimato kaitai atsparių mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų naudojimo (pvz. saulės kolektorių ar vėjo jėgainių sugeneruota elektros 

energija naudojama verslo vystymo procese, džiovinant grybus, uogas ar vaistažoles ir pan.). Tinkami 

paramos gavėjai – išbraukiamas žodis NVO. Paliekama - kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt., veikiantis privatus 

juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. Tinkamumo sąlygos – 

Projektas privalo sukurti ne mažiau 1 darbo vietą, jei didžiausia paramos suma vietos projektui 50 000 

eurų. Projekto investicijos dalis nukreipta į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Paramos 

lyginamoji dalis (proc.) iki 70 proc., jei pareiškėjas juridinis asmuo. Iki 95%, jei pareiškėjas 

bendruomeninė organizacija. 

5.2. VPS priemonė „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-

SAVA-7).  Keičiama į: Planuojama finansuoti 1 projektą. Sena versija - 2 projektai. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui (Eur) 39 637,00. Pasirenkama finansuoti  1 projektą, nes už mažesnę sumą 

neatsirado nė vieno pareiškėjo. 
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5.3. VPS priemonė „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). 

Keičiama į: planuojama finansuoti 3 projektus. Sena redakcija - 4 projektus. Buvo skelbti 2 kvietimai, 

gauta tik viena paraiška, todėl manoma, kad padidinus paramos sumą, atsiras daugiau pareiškėjų. 

Didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur) 69 000,00. 

5.4. VPS priemonė „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-9). Keičiama į:  paramos lyginamoji dalis (proc.). Iki 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai teikiamas vietos veiklos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra 

materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla. Iki 80 prc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą. 

5.5. VPS priemonė „Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-4). Keičiama į: Paramos lyginamoji dalis (proc.). Iki 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai teikiamas vietos veiklos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra 

materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla. Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą. 

5.6. VPS priemonė „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-6). Veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). Keičiama į: 

planuojama finansuoti 9 vietos projektus. 

5.7. VPS priemonė „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-6). Veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) keičiama į: 

planuojama finansuoti 6 vietos projektus. 

5.8. VPS priemonė „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą 

skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16). Veiklos sritis „Parama vietinės 

maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4). 9.2.1.2.2.1. Veiklos srities 

apibūdinimas buvo orientuotas tik į vietinės maisto produktų rinkos vystymą, todėl keičiamas į: Parama 

pagal šią veiklos sritį skiriama maisto, turizmo ir kt. gamybos vystymui, naujai kuriamam ar plečiamam 

verslui. Šia veiklos sritimi skatinamas vietos gamintojų bendradarbiavimas. 

5.9. VPS priemonė „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ 

(kodas LEADER-19.2-7).Veiklos sritis „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas 

ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-7.2), keičiama į: paramos lyginamoji dalis (proc.) - iki 95 proc. visų 

tinkamų finansuoti išlaidų, kai teikiamas vietos veiklos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime 

nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla. Iki 80 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą. 

VVG pirmininkas pažymėjo, kad visi VPS pakeitimai turės teigiamą poveikį VPS 

įgyvendinimui Varėnos rajone, nekeičia numatytų įgyvendinimo rodiklių, strategiją daro aktualią, 

atitinkančią pasikeitusias aplinkybes ir reikalavimus.  
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Pranešėjas paklausė ar tarybos nariai turi klausimų. Klausimų dėl VPS keitimo nebuvo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl pritarimo išdėstytiems VPS keitimams ir jų teikimui. 

BALSAVO: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: pritarti išdėstytiems VPS keitimams ir teikti patvirtinimui Varėnos krašto VVG 

nariams visuotinio narių susirinkimo metu, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 16 d. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Aivaras Batūra  

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Rimantė Galinienė 

 


