
 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2019-04-29  Nr.2 

Druskininkai 

Posėdis įvyko 15 val., Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vilniaus al. 18, Druskininkai 

Posėdžio pirmininkas – Linas Urmanavičius 

Posėdžio sekretorė – Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė 

Posėdyje dalyvavo 12 asociacijos narių iš 17: Linas Urmanavičius, Jolanta Miliuvienė, Gražina 

Auguvienė, Žaneta Krivonienė, Eimantas Mazaliauskas, Juozas Sadauskas, Gabrielė Gudaitienė, Vytautas 

Gintutis, Benjaminas Čepas, Alma Vilčinskienė, Vytautas Vaikšnoras,  Antanas Vailionis. 

Dalyvavo: Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė, Alvydas Varanis, Laima Krancevičienė, Birutė 

Matusevičienė, Algis Bolys. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitų tvirtinimo. 

2. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 

3. Dėl „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategijos“ keitimo.  

4. Dėl pritarimo VšĮ „Sūrūs vėjai“ ataskaitai. 

5. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo. 

6. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitų 

tvirtinimo. 

Alvydas Varanis išsamiai pristatė Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos 

ataskaitas už 2018 metus. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitas už 

2018 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (12 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

Laima Krancevičienė pristatė ir pakomentavo paruoštą Druskininkų vietos veiklos grupės finansinę 

ataskaitą už 2018 metus. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Druskininkų VVG finansinę ataskaitą už 2018 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (12 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

3. SVARSTYTA: Dėl „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 

strategijos“ keitimo.  

Alvydas Varanis išsamiai pristatė būtinus atlikti „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos 

plėtros 2015-2020 strategijos“ (toliau- VPS) keitimus. VPS keitimą sąlygoja šios priežastys:  

 pasikeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

atrankos taisyklėms (patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymu Nr. 

3D-343 „Dėl Vietos plėtros  strategijų, įgyvendinamų  bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-12-11 Nr. 3D-887), paramos lyginamoji dalis 

bendruomeninio ir socialinio verslo projektams numatyta iki 95 proc., todėl tikslinga papildyti VPS 



priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) paramos lyginamąją dalį numatant galimybę 

pareiškėjams gauti finansavimą iki 95 proc.; 

 VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki stalo“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10)  tikslas - stiprinti vietos gamintojų 

konkurencingumą ir užtikrinti bendradarbiavimą vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 

maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.  Tačiau priemonės aprašymas numato tik socialinio verslo 

projektų teikimą, dėl to stipriai apriboja galimybes gauti konkurencingus vietos projektus, kurie 

užtikrintų realiai veikiančias maisto grandines. Siekiant surinkti planuojamą projektų skaičių, 

finansuoti geriausius vietos projektus ir pasiekti šios priemonės tikslą, būtina sudaryti galimybes 

pareiškėjams teikti ne tik socialinio, bet ir bendruomeninio, NVO bei privataus verslo projektus. 

Todėl reikalinga papildyti VPS priemonės apibūdinimą (9.1.65.), praplėsti priemonės tinkamų 

paramos gavėjų sąrašą (9.1.67.), patikslinti tikslinę grupę (9.1.68.), pakeisti tinkamumo sąlygą 

(9.1.69.) ir vietos projekto atrankos kriterijus (9.1.70.), praplėsti paramos lyginamąją dalį (9.1.72). 

 Siūloma patikslinti VPS 10 punkte nurodytą VPS įgyvendinimo veiksmų planą, kurį sąlygojo teisės 

aktų pasikeitimai - vietos projektų tinkamumo vertinimo etapas perduotas vertinti vietos veiklos 

grupėms, dėl to nežymiai keitėsi kvietimų planavimas ir vertinimas. Taip pat keitėsi kvietimų pagal 

VPS priemones Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 planavimas, nes norint 

skelbti kvietimą šioms priemonėms, tikslinga atlikti VPS keitimą ir praplėsti finansavimo galimybes 

iki 95 proc. (Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

atrankos taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymu Nr. 

3D-343 „Dėl Vietos plėtros  strategijų, įgyvendinamų  bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-12-11 Nr. 3D-887); 

 Atsižvelgiant į esamą VPS įgyvendinimo veiksmų planą, keičiamas ir VPS planuojamas lėšų 

poreikis, skaičiuojant planuojamą lėšų poreikį pagal 2016-2019 m. kontaktuotą sutarčių sumą ir 

planuojamas kontraktuoti 2019-2023 m. sutarčių sumas. 

Išsamiai pristatyti konkretūs keitimai. 

 

NUSPRĘSTA: pritarti „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 

strategijos“ keitimams (pridedama pakeistos VPS 9-11 dalys) 

Pritarta vienbalsiai, (12 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

4. SVARSTYTA: Dėl pritarimo VšĮ „Sūrūs vėjai“ ataskaitai. 

Birutė Matusevičienė, laikinai einanti VšĮ „Sūrūs vėjai“ direktorės pareigas, pristatė Druskininkų VVG 

ir VVG „Pagėgių kraštas“ bendrai įkurtos viešosios įstaigos veiklos ir finansinę ataskaitas ir pasiektus 

rezultatus 2018 m. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti VšĮ „Sūrūs vėjai“ veiklos ir finansinę ataskaitas už 2018 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (12 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo. 

          Alvydas Varanis informavo, kad valdybos narė Žanetai Krivonienei tapus Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų progimnazijos direktore vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 

3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos 

taisyklių patvirtinimo“ 15.3.3 punktu, būtina ją keisti kitu valdybos nariu.   Alvydas Varanis informavo, kad 

Leipalingio miestelio bendruomenė į valdybos narius vietoje Žanetas Krivonienės deleguoja Renatą 

Pašukonienę.             

NUSPRĘSTA:  Išrinkti naują asociacijos valdybos narę -  atstovaujančią pilietinės visuomenės 

sektoriui – Renatą Pašukonienę vietoje Žanetos Krivonienės. 

Pritarta vienbalsiai, 12 UŽ. 

  

Posėdžio pirmininkas                                                                           Linas Urmanavičius 

Posėdį protokolavo                                                                            Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 


