
 

 

DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS 

(DZŪKIJOS VVG) 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLOS 

2019-01-29 Nr. 1 

Lazdijai  

Valdybos posėdis įvyko 2019 m. sausio 29 d.  Lazdijuose. 

Posėdžio  pirmininkas – Sandra Sinkevičienė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos 

VVG) valdybos (toliau – Valdybos) pirmininkė. 

Posėdžio sekretorius – Edita Savukynaitė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 

(toliau – Dzūkijos VVG) viešųjų ryšių specialistė. 

Valdybą sudaro  11 narių. Posėdyje dalyvavo 6 nariai: Sandra Sinkevičienė, Rimas Vaškevičius, Daiva 

Ambrazevičienė, Neringa Apolskienė, Žydrūnas Rutkauskas, Raminta Zelenauskaitė, Kvorumas yra, 

posėdžio sprendimai yra teisėti. 

Posėdyje dalyvauja –  Edita Gudišauskienė,  Dzūkijos VVG  pirmininkė, Virginija Mazėtienė, Dzūkijos 

VVG projekto finansininkė, Šarūnė Kačkauskienė, Dzūkijos VVG vietos plėtros strategijos 

administratorė. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2018 m.  metinės ataskaitos 

tvirtinimo. 

2. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams priemonių finansavimo sąlygų aprašų, 

taikomų   priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-1, 

veiklos sričiai ,, Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1  ir  veiklos sričiai 

,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“,  LEADER-19.2-

SAVA- 1.2 ir priemonei  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo 

didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, LEADER-19.2-SAVA-3, parengimo. 

3. Einamieji klausimai.  

1. SVARSTYTA.  Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2018 m.  metinės 

ataskaitos tvirtinimo.  

              Sandra Sinkevičienė informavo,  kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos  vietos plėtros būdu,  administravimo taisyklių, patvirtintų  Žemės ūkio 

ministro 2016 m. sausio 8 d. Nr. 3D-8, 43 punktu, Dzūkijos VVG  privalo  pateikti Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai  metinę  Vietos plėtros strategijos  (toliau –VPS) įgyvendinimo ataskaitą, kuri turi 

būti patvirtinta  VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba visuotinio narių susirinkimo.  Edita 

Gudišauskienė pristatė Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams  2018 m. metinę 

įgyvendinimo ataskaitą.     

 

 



   NUTARTA:                                                                                                                                                      

1. Patvirtinti  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams  2018 m. metinę įgyvendinimo 

ataskaitą  (pridedama).  

Balsavo: už – 6 balsai,  prieš – 0,  susilaikė – 0 balsai.   Nutarimas priimtas vienbalsiai.    

2. SVARSTYTA. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams priemonių 

finansavimo sąlygų aprašų, taikomų   priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir 

plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai ,, Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-

19.2-SAVA- 1.1  ir  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų 

kūrimas ir plėtra“,  LEADER-19.2-SAVA- 1.2 ir priemonei  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, 

LEADER-19.2-SAVA-3, parengimo. 

Edita Gudišauskienė pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, taikomus vietos plėtros 

strategijos priemonės „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos 

sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA- 1.1. ir  veiklos sritį ,,Bendruomeninių ir kitų 

pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“,  LEADER-19.2-SAVA- 1.2 ir priemonės  

,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, 

inovatyvumo vystymo srityse“, LEADER-19.2-SAVA-3. 

Valdybos nariai diskutavo dėl vietos projektų atrankos kriterijų, tinkamų pareiškėjų, projektų 

išlaidų tinkamumo bei kitų reikalavimų vietos projektams. 

Taip pat Edita Gudišauskienė informavo apie planuojamą Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-

544 (toliau-Taisyklės), 28.5. punkto pakeitimą (Netinkamos kompensuoti išlaidos - vietos projekto 

administravimo išlaidos),  įtraukti vietos projektų administravimo išlaidas,  į tinkamų finansuoti išlaidų 

sąrašą. Todėl Edita Gudišauskienė pasiūlė  kvietimą teikti vietos projektus Nr.9 teikti derinimui Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos po Taisyklių pakeitimo. 

NUTARTA:   

1.  Pritarti, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašams, taikomiems vietos plėtros strategijos priemonei 

„Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“  LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai „Socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA- 1.1. ir  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.2 ir priemonei ,,Parama 

vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, 

inovatyvumo vystymo srityse“, LEADER-19.2-SAVA-3 (taikomas kvietimas Nr. 9) teikimui derinti 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos po Taisyklių pakeitimo.                                                                                                                                                 

Balsavo: už – 6 balsai,  prieš – 0,  susilaikė – 0 balsai.   Nutarimas priimtas vienbalsiai.     

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Valdybos nariai buvo informuoti ir pakviesti kartu su savo bendruomenėmis, dalyvauti Žirgų 

lenktynėse organizuojamoje prekybinėje mugėje, kuri vyks 2019 m. vasario 16 dieną, Lazdijų hipodrome, 

Buktos k. 2, Lazdijų r. sav. 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                 Sandra Sinkevičienė                                

 

Posėdžio  sekretorius                                                                    Edita Savukynaitė                


