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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

BALSAVIMAS EL. BŪDU 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. T-10 

Varėna 

 

Balsavimas vyko nuo 2020 m. gruodžio 4 d. 13:20 iki 2020 m. gruodžio 8 d. 15 val.  

Svarstomus klausimus tarybos nariams išsiuntė Aldas Miečinskas. 

Balsavime dalyvavo 7 Varėnos krašto VVG tarybos nariai iš 11: Dalia Šmigelskienė, Irmantas 

Laniauskas, Milda Balkuvienė, Rimutė Avižinienė, Vilma Miškinienė, Paulius Babravičius ir Žilvinas 

Baublys 

SVARSTYTA. 1. Dėl kvietimo Nr. 17  teikti vietos projektus galiojimo pratęsimo iki gruodžio 

29 dienos. 

 

 

Kvietimo 

Nr. 

VPS priemonės  

Skiriama suma iki ...  Eur 

iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų 

Vietos projektų paraiškų 

teikimo 

terminas 

Kvietimas 

Nr. 17 

VPS priemonės „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant vietos 

lygio populiarinimo veiklą skirtą 

trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ 

(LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama 

vietinės maisto produktų rinkos 

vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) 

vietos projektams 

49 622,00 EUR, 

planuojama finansuoti 

vieną projektą 

nuo 2020–11–06, 13 val.  

iki 2020–12–29, 18 val. 

VPS priemonės „Parama miškų 

rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas 

LEADER19.2-SAVA-7) (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos 

projektams 

39 637,00 EUR, 

planuojama finansuoti 

vieną Vietos projektą. 

VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir 

plėtra naudojant atsinaujinančius 

išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (toliau 

– VPS priemonė) vietos projektams 

50 000 Eur, numatyta 

finansuoti vieną vietos 

projektą. 

VPS priemonė „Parama kultūros savitumo 

išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-4 (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos 

projektams 

7 060,00  Eur, planuojama 

finansuoti 6 projektus. 
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VPS priemonės „Parama pagrindinėms 

paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo 

vietovėse“, veiklos srities „Viešųjų erdvių, 

laisvalaikio bei sporto infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

(toliau – VPS priemonės veiklos sritis) 

vietos projektams 

19 700,00 EUR, 

planuojama finansuoti tris 

vietos projektus. 

  

 

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.“ 

Tarybos nariai klausimų Aldui Miečinskui neturėjo. 

BALSAVO: už – 7, prieš – 0. 

NUTARTA: 1. Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 pratęsimui iki gruodžio 29 

dienos. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

 

 

Balsavimą organizavo                                                                                Aldas Miečinskas 
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