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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2019-04-29  Nr. 3 

Druskininkai 

 

Posėdis įvyko 16.00 val., Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18. 

Posėdžio pirmininkas – Linas Urmanavičius. 

Posėdyje dalyvauja: 11 valdybos narių iš 16: Linas Urmanavičius, Algis Bolys, Antanas 

Krancevičius, Gražina Auguvienė, Alma Vilčinskienė, Jolanta Miliuvienė, Juozas Sadauskas, 

Benjaminas Čepas, Gabrielė Gudaitienė, Antanas Vailionis, Vytautas Vaikšnoras.  

Kiti dalyviai: Alvydas Varanis, Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė, Laima Krancevičienė, Birutė 

Matusevičienė, Žaneta Krivonienė 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal Vietos plėtros 

strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ 

priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą 

ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 keitimo. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 4 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal Vietos plėtros 

strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ 

priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą 

ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 keitimo. 

3. Dėl atstovo delegavimo į kultūros centro tarybą. 

 

1. SVARSTYTA:  Dėl Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 

Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. 

strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 keitimo. 

 

Pranešėjas Alvydas Varanis valdybą informavo, kad Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei 

plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-7 (toliau – FSA), patvirtintas Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos 2017 m. gruodžio 

27 d. protokolu Nr. 7.  Pasikeitus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. 

vasario 14 d. Nr. 3D-83 redakcija), siūloma atitinkamai pakeisti FSA, sutrumpinant vietos projektų 

kontrolės laikotarpį iki 3 metų, patikslinti dalį dėl pridedamų dokumentų, taip pat siūloma prailginti 

vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėnesių.  

 

NUTARTA: Pakeisti Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal Vietos 

plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. 

strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 ir FSA išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

Pritarta vienbalsiai, (11 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 
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2. SVARSTYTA:  Dėl Kvietimo Nr. 4 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 

Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. 

strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 keitimo. 

 

Pranešėjas Alvydas Varanis valdybą informavo, kad Kvietimo Nr. 4 Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei 

plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-7 (toliau – FSA), patvirtintas Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. lapkričio 

28 d. protokolu Nr. 5. Pasikeitus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. 

vasario 14 d. Nr. 3D-83 redakcija), siūloma atitinkamai pakeisti FSA, sutrumpinant vietos projektų 

kontrolės laikotarpį iki 3 metų.  

 

NUTARTA: Pakeisti Kvietimo Nr. 4 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal Vietos 

plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. 

strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 ir FSA išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

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

 

 

 

3. SVARSTYTA:  Dėl atstovo delegavimo į kultūros centro tarybą. 

Pranešėjas Alvydas Varanis informavo, Druskininkų kultūros centre veikia kolegiali 

patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba, į kurią prašoma deleguoti ir Druskininkų 

vietos veiklos grupės atstovą. Gražina Auguvienė pasiūlė kandidatu į Druskininkų kultūros centro 

tarybą siūlyti Alvydą Varanį.  

NUTARTA: Patvirtinti Druskininkų VVG atstovą į Druskininkų kultūros centro tarybą – 

Alvydą Varanį  

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

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Linas Urmanavičius 

 

 

Posėdį protokolavo                                                                           Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 

 


