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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2019-12-09 Nr. 4 

Druskininkai 

 

Posėdis įvyko 15.00 val., vieta Druskininkų savivaldybės administracija,                                 

Vilniaus al. 18, Druskininkai 

Posėdžio pirmininkas – Linas Urmanavičius.  

Posėdyje dalyvavo 11 asociacijos narių iš 16: Linas Urmanavičius, Algis Bolys, Antanas 

Krancevičius, Gražina Auguvienė, Alma Vilčinskienė, Donatas Miliauskas, Jolanta Miliuvienė, 

Benjaminas Čepas, Tadas Zakarackas, Antanas Vailionis, Vytautas Vaikšnoras. 

Kiti dalyviai: Alvydas Varanis, Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, Laima Krancevičienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir pridedamų dokumentų 

pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 

2015–2020 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto 

kultūros ir istorijos paveldą“  Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 tvirtinimo. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir pridedamų dokumentų 

pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 

2015–2020 m. strategija“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 tvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir pridedamų dokumentų 

pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 

2015–2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų 

rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

tvirtinimo. 

4. Tarptautinio projekto „Lėtas turizmas“ veiklų pristatymas.  

5. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų pareiginių algų 

koeficientų tvirtinimo.  

6. Einamieji klausimai. 

 

 

Pirmininkas Linas Urmanavičius pristatė darbotvarkę ir posėdžio dalyvių paklausė dėl jų 

nešališkumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.  

Dėl privačių ir viešų interesų konflikto nusišalino:  

 Linas Urmanavičius, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 1, nes jis yra Neravų kaimo 

bendruomenės narys, o Neravų kaimo bendruomenė yra potenciali pareiškėja. 

 Algis Bolys, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 1, nes jis yra Ricielių kaimo bendruomenės 

narys, o Ricielių kaimo bendruomenė yra potenciali pareiškėja. 

 Antanas Krancevičius, pagal darbotvarkės Nr. 2 ir Nr. 3 klausimus, nes jis yra Leipalingio 

miestelio bendruomenės narys, o Leipalingio miestelio bendruomenė yra potencialūs 

pareiškėjai.  

 Benjaminas Čepas, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 1, nes jis yra Neravų kaimo 

bendruomenės pirmininkas, o Neravų kaimo bendruomenė yra potenciali pareiškėja. 
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 Gražina Auguvienė, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 3, nes ji yra Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Druskininkų padalinio narė, o Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys yra 

potencialūs pareiškėjai. 

 Jolanta Miliuvienė, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 2, nes jis yra Stračiūnų bendruomenės 

pirmininkė, o Stračiūnų bendruomenė yra potenciali pareiškėja ir pagal darbotvarkės klausimą 

Nr. 3, nes ji yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio narė, o Lietuvos ūkininkų 

sąjungos Druskininkų padalinys yra potencialūs pareiškėjai. 

 Alma Vilčinskienė pagal darbotvarkės klausimą Nr. 3, nes ji yra Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Druskininkų padalinio narė, o Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys yra 

potencialūs pareiškėjai. 

 Tadas Zakarackas, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 1, nes jis yra Ricielių kaimo 

bendruomenės narys, o Ricielių kaimo bendruomenė yra potenciali pareiškėja ir pagal 

darbotvarkės klausimą Nr. 3, nes jis yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio 

narys, o Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys yra potencialūs pareiškėjai. 

 Antanas Vailionis, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 3, nes jis yra Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Druskininkų padalinio pirmininkas, o Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys yra 

potencialūs pareiškėjai ir pagal darbotvarkės klausimus Nr. 1 ir Nr. 2, nes jis yra Jovaišių 

kaimo bendruomenės narys, o Jovaišių kaimo bendruomenė yra potencialūs pareiškėjai. 

 Vytautas Vaikšnoras, pagal darbotvarkės klausimą Nr. 2, nes jis yra Kairiojo Nemuno kranto 

bendruomenės pirmininkas, o Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė yra potenciali 

pareiškėja. 

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir 

pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas 

panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 tvirtinimo. 

 

 Dėl esamų privačių ir viešų interesų konflikto svarstomu klausimu, nusišalinimą raštiškai 

pateikė 5 nariai – Linas Urmanavičius, Algis Bolys, Benjaminas Čepas, Tadas Zakarackas, Antanas 

Vailionis, nes jie yra potencialių pareiškėjų nariai arba vadovai. 

Antanas Krancevičius pastebėjo, kad nusišalinus šiems nariams nebūtų kvorumo ir nebūtų 

galima priimti sprendimo, todėl pasiūlė nepriimti Lino Urmanavičiaus, Algio Bolio, Benjamino 

Čepo, Tado Zakaracko, Antano Vailionio nusišalinimo. Valdybos nariai balsavo nepriimti 

nusišalinimo. Balsavo vienbalsiai „už“.  

 

Klausimo svarstyme dalyvavo 11  narių.  

Pranešėjas Alvydas Varanis pristatė Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas 

panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 reikalavimus. 

Kvietimo Nr. 5  terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario 18 d. 16 val.  

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir 

pridedamus dokumentus pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas 

panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8. 

Pritarta vienbalsiai, (11 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 
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2. SVARSTYTA: Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir 

pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 tvirtinimo. 

 

Dėl esamų privačių ir viešų interesų konflikto svarstomu klausimu, nusišalinimą raštiškai 

pateikė 4 nariai – Antanas Krancevičius, Jolanta Miliuvienė, Antanas Vailionis, Vytautas 

Vaikšnoras, nes jie yra potencialių pareiškėjų nariai arba vadovai. 

Posėdžio pirmininkas Linas Urmanavičius informavo, kad nusišalinus šiems nariams nebūtų 

kvorumo ir nebūtų galima priimti sprendimo, todėl pasiūlė nepriimti Antano Krancevičiaus, 

Jolantos Miliuvienės, Antano Vailionio, Vytauto Vaikšnoro nusišalinimo. Valdybos nariai balsavo 

nepriimti nusišalinimo. Balsavo vienbalsiai „už“.  

 

Klausimo svarstyme dalyvavo 11 narių.  

Pranešėjas Alvydas Varanis pristatė Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 reikalavimus. 

Kvietimo Nr. 5  terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario 18 d. 16 val.  

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir 

pridedamus dokumentus pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. 

Pritarta vienbalsiai, (11 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir 

pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-10 tvirtinimo. 

 

Dėl esamų privačių ir viešų interesų konflikto svarstomu klausimu, nusišalinimą raštiškai 

pateikė 6 nariai – Antanas Krancevičius, Gražina Auguvienė, Jolanta Miliuvienė, Alma 

Vilčinskienė, Antanas Vailionis, Tadas Zakarackas, nes jie yra potencialių pareiškėjų nariai arba 

vadovai. 

Posėdžio pirmininkas Linas Urmanavičius informavo, kad nusišalinus šiems nariams nebūtų 

kvorumo ir nebūtų galima priimti sprendimo, todėl pasiūlė nepriimti Antano Krancevičiaus, 

Gražinos Auguvienės, Jolantos Miliuvienės, Tado Zakaracko, Antano Vailionio ir Almos 

Vilčinskienės nusišalinimo. Valdybos nariai balsavo nepriimti nusišalinimo. Balsavo vienbalsiai 

„už“.  

 

Klausimo svarstyme dalyvavo 11  narių.  

Pranešėjas Alvydas Varanis pristatė Kvietimo Nr. 5 Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir pridedamų dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-10 reikalavimus. Kvietimo Nr. 5  terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. 

vasario 18 d. 16 val.  

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 4 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir 

pridedamus dokumentus pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimas vykdant 
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regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-10 

Pritarta vienbalsiai, (11 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

4. SVARSTYTA:  Tarptautinio projekto „Lėtas turizmas“ veiklų pristatymas. 

Pranešėjas Alvydas Varanis priminė valdybos nariams, kad Druskininkų vietos veiklos grupčė 

kartu su Alytaus r. vietos veiklos grupe ir partneriais iš Austrijos, Liuksemburgo, Italijos, 

Rumunijos, Vokietijos, Švedijos įgyvendina tarptautinį projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / 

CultTrips 2.00“. Šio projekto pagrindinis tikslas – kaimiškose vietovėse sukurti arba vystyti jau 

įkurtus verslus, kurie būtų patrauklūs tiek vietos, tiek užsienio turistams, kurie vadovaujasi lėtojo 

keliavimo principais. Alvydas Varanis informavo, kad siūloma vasario mėnesį Druskininkuose 

organizuoti mokymai apie lėtą turizmą ir pakvietė valdybos narius dalintis informacija savo 

kaimiškosiose teritorijose.  

 

NUTARTA: Organizuoti mokymus Druskininkuose vasario mėn.  

Pritarta vienbalsiai, (11 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų 

pareiginių algų koeficientų tvirtinimo. 

Pranešėja Laima Krancevičienė informavo, kad pasikeitus Valstybės tarnybos įstatymui ir 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis, nustatyta nauja darbuotojų pastoviosios dalies pareiginių algų 

apmokėjimo tvarka. Vadovaujantis nustatyta tvarka, siūloma nustatyti Druskininkų vietos veiklos 

grupės administracijos darbuotojams šiuos koeficientus: VPS administravimo vadovui ir VPS 

finansininkui nustatyti 8,6 koeficientą pastoviosios dalies pareiginei algai, VPS administratoriui ir VPS 

viešųjų ryšių specialistui 8,8 koeficientą pastoviosios dalies pareiginei algai. 
 

NUTARTA: Nustatyti Druskininkų vietos veiklos grupės administracijos darbuotojams šiuos 

koeficientus: VPS administravimo vadovui ir VPS finansininkui nustatyti 8,6 koeficientą pastoviosios 

dalies pareiginei algai, VPS administratoriui ir VPS viešųjų ryšių specialistui 8,8 koeficientą pastoviosios 

dalies pareiginei algai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                             Linas Urmanavičius 

 

Posėdį protokolavo                                                                          Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 


