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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. VS-1 

Varėna 

 

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2020 m. rugsėjo 16 d. 14 val.  

Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas – Aldas Miečinskas. 

Visuotinio narių susirinkimo sekretorė – Regina Baltikauskienė. 

Dalyvavo: 31 nariai  iš 58, kvorumas buvo. Dalyvių sąrašas pridedamas.   

SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Aldas 

Miečinskas, Varėnos krašto VVG (toliau - VVG) pirmininkas, sekretore Regina Baltikauskienė, 

VVG VPS administratorė.  

Kitų siūlymų susirinkimo dalyviai nepateikė. 

NUTARTA. Bendru sutarimu skirti susirinkimo pirmininku Aldą Miečinską, sekretore -  

Reginą Baltikauskienę.  

 Aldas Miečinskas pažymėjo, kad visuotinio narių susirinkimo kvorumas yra (balso teisę 

turinčių narių skaičius  31 iš 58).  

SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Pirmininkaujantis pasiūlė išrinkti balsų 

skaičiavimo komisiją ir į ją pasiūlė Sigitą Švedę, Žilviną Baublį ir Rasą Tamulienę. 

Pirmininkaujantis paklausė ar būtų kitų siūlymų.  

Kitų siūlymų susirinkimo dalyviai neturėjo.  

VVG pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl balsų skaičiavimo komisijos skyrimo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu skirti pasiūlytus asmenis į balsų skaičiavimo komisiją. 

SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Pirmininkas pagarsino susirinkimo darbotvarkę, 

kuri buvo išsiųsta visiems nariams su kvietimu į visuotinį narių susirinkimą ir paklausė, gal kas nors 

turi papildomų klausimų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę.  

Kitų siūlymų susirinkimo dalyviai nepateikė.  

Pirmininkas dar kartą pagarsino susirinkimo darbotvarkę. 

1. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; pranešėjas - Varėnos krašto 

VVG pirmininkas Aldas Miečinskas. 

2. Dėl Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; pranešėjai – Varėnos 

krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas, Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė.   
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3. Dėl Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo; pranešėja - revizijos 

komisijos pirmininkė Aldutė Jankauskienė. 

4. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos programos tvirtinimo; pranešėjas -  Varėnos krašto 

VVG pirmininkas Aldas Miečinskas. 

5. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas 

Aldas Miečinskas. 

6. Dėl Varėnos krašto VVG įstatų keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas 

Miečinskas. 

7. Kiti klausimai. 

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.  

1. SVARSTYTA.  Varėnos krašto VVG metinė veiklos ataskaita už 2019 m.  

VVG pirmininkas supažindino visuotinio narių susirinkimo dalyvius su Varėnos krašto VVG 2019 

m. veiklos ataskaita.  

Pirmininkaujantis informavo, kad 2019 m. buvo paskelbti 6 nauji kvietimai pagal skirtingas 

priemones. Įvertinti 8 vietos projektai, pasirašytos 7 sutartys už 290 299 eurus, kuriomis bus 

sukurtos 6 darbo vietos. Buvo suorganizuoti 3 mokymai, įvyko 4 visuotiniai susirinkimai, 9 tarybos 

posėdžiai, kurių metu buvo tvirtinami paraiškų atrankos kriterijai, finansavimų sąlygų aprašai bei 

sprendžiami kiti einamieji klausimai. Buvo toliau vykdomas tarptautinio bendradarbiavimo 

projektas „Grybų kelias“. Buvo vykdoma praėjusios 2010-2014 m. VPS įgyvendintų projektų 

stebėsena ir kontrolė, vertinami mokėjimų prašymai, atliekamos patikros vietose. Per 2019 m. buvo 

atlikta apie 84 val. konsultacijų potencialiems pareiškėjams ir pareiškėjams, kurių paraiškos turėjo 

būti tobulinamos po pateikimo. Buvo dalyvaujama 6 LKBS ir/ar NMA organizuotose 

konferencijose ir seminaruose. Per 2019 m. organizuoti susitikimai su ŽŪM, NMA ir vietos 

savivaldybės atsakingais pareigūnais dėl Varėnos krašto VVG veiklos. 

Aldas Miečinskas paklausė ar susirinkimo dalyviai turi klausimų, susijusių su VVG metine 

veiklos ataskaita. 

Perlojos kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Karalevičienė paklausė, kiek 2019 m. 

buvo suvertinta paraiškų ir pasirašyta sutarčių.  

Pranešėjas patikslino, kad 2019 m. buvo gautos aštuonios paraiškos, jos suvertintos, 

pasirašytos 2 sutartys, likusios 5  sutartys pasirašytos 2020 m. sausio mėn.  

Daugiau klausimų susirinkimo dalyviai pranešėjui neturėjo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl Varėnos krašto VVG metinės ataskaitos už 2019 m. 

tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 27; prieš – 0; susilaikė – 4. 
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NUTARTA. Patvirtinti Varėnos krašto VVG veiklos ataskaitą už 2019 m.  

2. Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.  

Pranešėja VVG finansininkė Rasa Juknevičienė pristatė finansinės atskaitomybės parengtus 

dokumentus už 2019 m. Pranešėja akcentavo, kad VVG gyvena taupymo režimu, apžvelgė pajamas 

ir išlaidas, informavo, kad skolų nėra. Pagrindinės išlaidos - darbo užmokesčiui, patalpų išlaikymui, 

pašto paslaugoms, kanceliarinėms prekėms ir spausdinimo kasetėms. Išlaidos kurui, 

komandiruotėms nenaudojamos. 

Pranešėja informavo, kad finansinės atskaitomybės dokumentai buvo išsiųsti elektroniniu paštu 

visiems VVG nariams ir paklausė, ar susirinkimo dalyviai turi klausimų, susijusių su finansiniais 

dokumentais.. 

Susirinkimo dalyviai klausimų neturėjo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl finansinės atskaitomybės už 2019 m. tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 31; prieš – 0; susilaikė – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti Varėnos krašto VVG metinės finansinę atskaitomybę už 2019 m. 

3.  Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaita. 

 Revizijos komisijos pirmininkė  Aldutė Jankauskienė pagarsino, kad VVG finansinė 

veikla vykdoma, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys už 2019 m.  pateiktas pagal 

Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Finansinių neatitikimų revizijos komisija nenustatė 

ir siūlo ją tvirtinti.  

Pranešėja paklausė ar būtų klausimų.  

Susirinkimo dalyviai klausimų neturėjo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl revizijos komisijos ataskaitos. 

BALSAVO: už – 31; prieš – 0; susilaikė – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaitą už 2019 m. 

4. Varėnos krašto VVG metinės 2020 m. veiklos programos tvirtinimas. 

VVG pirmininkas Aldas Miečinskas informavo visus susirinkusius VVG narius, kad šiuo metu pagal 

paskelbtus kvietimus yra gautos ir vertinamos 4 paraiškos. Sutartis numatoma pasirašyti iki spalio 30 

d. Paskelbtas naujas kvietimas VPS priemonei „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“, veiklos sričiai 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Kvietimui skiriama 99 160 eurų.  

Spalio- lapkričio  mėnesiais skelbsime kvietimus toms priemonėms, pagal kurias negavome paraiškų 

dėl pernelyg griežtų apribojimų mūsų VPS ir toms priemonėms, kurioms dar nebuvome skelbę 

kvietimų.  

VVG Iki 2020 m. metų pabaigos, tam, kad pasiektume reikalingus VPS rodiklius, ir gauti 20 procentų 

atidėtos VPS sumos,  turime įgyvendinti daugiau negu 50 procentų VPS vietos projektams skirtos 
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paramos sumos, skaičiuojant pagal planuojamų pasirašyti vietos projektų sutarčių sumą, neturi būti 

priemonių, pagal kurias nebūtų kvietimų ir gali būti ne daugiau kaip 2 priemonės, pagal kurias būtų 

negauta paraiškų. 

Pirmininkaujantis pateikė lentelę, kurioje nurodė, kiek kiekvienai priemonei skiriama pinigų, kiek  jau 

yra pateikta paraiškų, pasirašytų sutarčių ir kada bus skelbiami kvietimai. 

Aldutė Jankauskienė paklausė, kiek šiemet gauta paraiškų.  

Pranešėjas informavo, kad šiemet  gauta 11 paraiškų, vertinimo stadijoje 4 paraiškos.  

Perlojos kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Karalevičienė paklausė dėl Perlojos daugiafunkcinio 

centro projekto, kodėl taip ilgai vertinama.  

Pranešėjas informavo, kad Perlojos daugiafunkcinio centro projektas buvo netinkamai paruoštas, todėl 

buvo daug sunkumų jį vertinant, turėjome koreguoti finansavimo sąlygų aprašą, jį derinti tarybos 

posėdyje, su NMA, todėl vertinimas užtruko.  

Kitų klausimų susirinkimo dalyviai neturėjo.  

Pirmininkaujantis paragino balsuoti dėl Varėnos krašto VVG metinės 2020 m. veiklos programos 

tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 29; prieš – 0; susilaikė – 2. 

NUTARTA. Patvirtinti Varėnos krašto VVG metinę 2020 m. veiklos programą. 

5. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016-2023 metams keitimas.  

Pirmininkaujantis Aldas Miečinskas įvardijo problemas, trukdančias tinkamai įgyvendinti 

Varėnos krašto VVG VPS. Akcentavo, kad yra priemonių, pagal kurias negauname paraiškų dėl 

pernelyg griežtų apribojimų, todėl pasiūlė kai kurioms priemonėms taikyti lankstesnes sąlygas. 

 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 
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– 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. 

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 
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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, nes nekeičia numatytų rodiklių, bet strategiją daro aktualią, atitinkančią pasikeitusias 

aplinkybes ir reikalavimus.  

Pranešėjas paklausė ar susirinkimo dalyviai turi klausimų. 

Susirinkimo dalyviai  dėl strategijos keitimo klausimų neturėjo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos programos tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 30; prieš – 0; susilaikė – 1. 

NUTARTA.  Patvirtinti išdėstytus VPS keitimus. 

6. Varėnos krašto VVG įstatų keitimas.  

VVG pirmininkas pažymėjo, kad VVG įstatai yra pasenę, todėl juos reikia koreguoti. 

Siūloma 31.6. nuostatą papildyti galimybe visuotinį narių susirinkimą organizuoti elektroniniu būdu 

bei numatyti galimybę visuotinį susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu.  

Sena redakcija: 

31.6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus Varėnos krašto 

VVG pirmininko, Varėnos krašto VVG tarybos arba 1/3 narių iniciatyva. Pranešimus apie šaukiamą 

Visuotinį susirinkimą išsiuntinėja pirmininkas arba įgaliotas asmuo registruotu laišku arba 

pasirašytinai įteikiant kiekvienam nariui bei kitoms informacinėmis priemonėmis prieš 7 kalendorines 

dienas. 

 Siūloma nauja redakcija: 

31.6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus Varėnos krašto 

VVG pirmininko, Varėnos krašto VVG tarybos arba 1/3 narių iniciatyva. Pranešimas apie šaukiamą 

visuotinį narių susirinkimą kiekvienam nariui yra siunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 

kalendorines dienas iki visuotino narių susirinkimo datos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti 

organizuojamas ir nuotoliniu būdu, tokiu atveju kiekvienas Varėnos krašto VVG narys savo balsą 
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pateikia balsavimo biuletenyje, kurį atsiunčia elektroniniu paštu. Nuotoliniu būdu išreikšta valia 

balsuojant atspausdinama ir pridedama prie visuotinių narių surinkimo protokolo. 

Pranešėjas paklausė ar susirinkimo dalyviai turi klausimų. 

Susirinkimo dalyviai  dėl įstatų keitimo klausimų neturėjo. 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl VVG įstatų keitimo. 

BALSAVO: už – 30; prieš – 0; susilaikė – 1. 

NUTARTA. Pakeisti VVG įstatų 31.6. punktą  nauja redakcija. 

Kiti klausimai nebuvo svarstomi. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aldas Miečinskas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Regina Baltikauskienė              


