
 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2021-09-07  Nr.2 

Druskininkai 

Posėdis įvyko 17 val. Tujų g. 4, Žagarių k., Seirijų sen., Lazdijų r. savivaldybė 

Posėdžio pirmininkas – Linas Urmanavičius 

Posėdžio sekretorė – Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė 

Posėdyje dalyvavo 12 asociacijos narių iš 17: Linas Urmanavičius, Gražina Auguvienė, Žaneta 

Krivonienė, Eimantas Mazaliauskas, Juozas Sadauskas, Jolita Miliauskienė, Rasa Martinonytė, Rima 

Bocisienė, Alma Vilčinskienė, Vytautas Vaikšnoras,  Antanas Vailionis, Reda Vaikšnorienė.  

Dalyvavo: Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė, Alvydas Varanis. 

 

Darbotvarkė: 

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

2. Einamieji klausimai. 

 

1. 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.  

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi VPS administravimo 

taisyklių 801 papunkčio ir VPS lėšų metodikos  nuostatomis, atliko Druskininkų vietos plėtros strategijos Nr. 

42VS-KA-15-1-06804-PR001 „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ 

(toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo (toliau – 

rezultatyvumo vertinimas). Druskininkų VVG VPS rezultatyvumo vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS 

pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo (77,53 proc.), fizinio 

rezultatyvumo (97 proc.) ir naujų darbo vietų kūrimo (119 proc.) pažangos lygis pagal VPS lėšų metodiką yra 

pakankamas. Todėl Druskininkų VVG  skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu 

(2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius. Skiriama 68 948,00 Eur 

EURI paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po 

COVID-19 krizės paremti lėšomis ir 80 376,00 Eur Pereinamojo laikotarpio paramos lėšų dalis, finansuojama 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu. 

Alvydas Varanis atsižvelgdamas į potencialių pareiškėjų poreikį, pasiūlė šias lėšas skirti  VPS priemonei 

,,Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos 

išteklius (LEADER-19.2-SAVA-7). Siūloma pakoreguoti VPS 9.1.41 papunktį, sumažinant maksimalią 

projekto paramos sumą iki 35000 Eur. Atitinkamai reikalinga koreguoti VPS 9.1.35 papunktį, didinant projektų 

skaičius nuo 6 iki 10 vnt. ir darbo vietų sukūrimo skaičius nuo 6 iki 9 vnt.  

Pagal gautas lėšas būtina koreguoti 11. VPS finansinis planą, nes 11.1.2 papunktyje didėja gautų lėšų 

suma - planuojamos paramos lėšos. Taip pat keičiasi 11 punkto planuojamų lėšų procentai tarp prioritetų ir 

priemonių. 11.2.4 papunktyje didėja priemonės ,,Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (LEADER-19.2-SAVA-7) lėšų suma nuo 299951,00 

iki 419410,00 Eur. Taip pat didėja bendra planuojamų lėšų suma iki 1033665,00 Eur. 

VPS administravimo išlaidų plane didėja administravimo išlaidos nuo 228552,00 iki 258417,00 Eur (t.t. 

13790,00 Eur EURI lėšos). 11.3.1 papunktyje VVG išlaidos didėja iki 186432,00 (t.t. 13790,00 EURI ) , bei 

keičiasi procentas kuris yra 72,1 %. 11.3.2 papunktyje didėja aktyvinimo išlaidos iki 71985,00 Eur ir lėšų 

procentas iki 27,9 %. Taip pat keičiasi VPS lėšų poreikis pagal metus procentais atsižvelgiant į faktą ir gautas 

lėšas. 



Koreguojami 12 punkte VPS įgyvendinimo rodikliai (12.1.1.2 ištaisoma techninė klaida  įrašant  

EŽŪFKP  prioritetai ir tikslinės sritys 1C -1 ir 6B vietoje 6 įrašant 5). Įvertinant gautas lėšas 12.1.1.4.1 

papunktyje 6A įrašant vietoje 4 vnt. įrašant 8 vnt. 12.1.5.1 papunktyje vietoje 6 vnt.  įrašant 10 vnt. 

10 punktas ,, VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ koreguojamas pagal gautas lėšas.  

Išsamiai pristatyti konkretūs keitimai. 

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

strategijos“ keitimams (pridedama pakeistos VPS dalys) 

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

 

 

  

Posėdžio pirmininkas                                                                           Linas Urmanavičius 

 

 

 

Posėdį protokolavo                                                                            Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 

 


