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Posėdis įvyko 2012 m. birželio 29 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 

partnerystė“ (toliau – VVG „Švenčionių partnerystė) patalpose, Stoties g. 4, Švenčionys (nuo 10.00 iki 
12.20 val.) 
 Posėdžio pirmininkas – Albertas Marma, VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos pirmininkas. 
 Posėdžio sekretorė – Violeta Guobytė, VVG „Švenčionių partnerystė“ administratorė. 
 Atsakingas asmuo už posėdžio darbo organizavimą – Birutė Borovikienė, projekto vadovė. 
 Dalyvauja: 
 VVG valdybos nariai: Albertas Marma, Audrutė Jachimovič, Virgilijus Sedlevičius, Danutė 
Vigelienė, Marijona Strakšienė, Marius Semaška, Ramunė Paškevičienė; 
 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 
departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Irma Marozienė. 
 VVG pirmininkas Darius Velička. 
  
 DARBOTVARK Ė: 
 1. Dėl Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamento. 
 2. Dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. 
 
 1. SVARSTYTA Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamentas.  
 Posėdžio pirmininkas Albertas Marma supažindina su vietos projektų atrankos darbo reglamentu, 
kuris buvo patvirtintas 2011 m. lapkričio 25 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 5, prieš skelbiant Vietos 
plėtros 2009-2014 m. strategijos kvietimą vietos projektų paraiškoms Nr. 2. Kadangi pasėdyje pareiškė 
norą dalyvauti VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininkas, kuris nėra valdybos narys, Valdybos 
pirmininkas pasiūlo neprieštarauti VVG nariui dalyvauti atrankos posėdyje klausytojo teisėmis, patvirtinti 
valdybos posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio klausytojo teisėmis 
nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos formą.  
            Svarstant šį klausimą dalyvauja 5 VVG valdybos nariai. 
 BALSAVO: „už“ 5, „prieš“ 0. 
 NUTARTA:  

1.1 Patvirtinti Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamentą; 
 1.2. Patvirtinti valdybos posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio 
klausytojo teisėmis nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. 
 
 2. SVARSTYTA. Lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimas. 
 VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos nariai, dalyvaujantys posėdyje, pasirašo posėdžių dėl 
lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. VVG 
„Švenčionių partnerystė“ pirmininkas Darius Velička pasirašo valdybos posėdžių dėl lėšų vietos 
projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio klausytojo teisėmis nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. 
Vietos projektų paraiškų vertinimą atliko vertintojai Jūratė Buičenkienė ir Nijolė Elena Šukštulienė pagal 
2012-03-13 paslaugų sutartis Nr. 2012-03-13/1 ir Nr. 2012-03-13/02. Vertintojai kviesti dalyvauti 



posėdyje, el. paštu gautas atsakymas, kad negalės dalyvauti posėdyje dėl VIII Aukštaitijos kaimo 
bendruomenių sąskrydžio, kuris birželio 28-29 dienomis vyksta Zarasų rajone. 
 Į posėdį atvyko 6-asis valdybos narys – Ramunė Paškevičienė, pasirašo posėdžių dėl lėšų vietos 
projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. 
 
 2.1. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-012 
„Jurgeliškės maldos namų tvarkyba (kapitalinis remontas)“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo 
atstovas Jurgeliškės sentikių religinės bendruomenės pirmininkas Aleksandr Necvetnyj. VVG 
„Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos 
projekto tikslas – suremontuoti maldos namus ir pritaikyti juos bendruomenės poreikiams tenkinti. 
Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 355 555,56 Lt., prašoma paramos suma 320 000 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 35 555,56 Lt įnašu natūra –nekilnojamuoju turtu. 
 Siūloma skirti 320 000 Lt (su PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO:  „už“ - 6, „prieš“ -  0. 
 NUTARTA: Skirti 320 000 Lt (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
   
 2.2. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-017 „Ilgalaikė 
meno studija „Dailės terapija“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo atstovas Švenčionėlių miesto 
kultūros centro direktorė Ona Raguckienė. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė 
Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – suburti Švenčionėlių miesto 
bendruomenės narius į ilgalaikę meno studiją „Dailės terapija“ Švenčionėlių miesto kultūros centre. 
Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 10 507,80 Lt, prašoma paramos suma 8 264,38 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 2 066,10 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu, prašoma lėšų suma PVM kompensuoti – 
177,32 Lt.  
 Siūloma skirti 8 264,38 Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui ir 177,32 Lt PVM sumą, 
kuri finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. 
 BALSAVO: „už“ - 6, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 8 264,38 Lt (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti ir 177,32 Lt PVM 
sumą, kuri finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. 
 
 2.3. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-001 „Prie 
Žeimenos krantų“. Svarstyme negali dalyvauti pakviestas pareiškėjo atstovas – Lietuvos pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ Švenčionių bendrijos pirmininkė Janina Kulda. VVG „Švenčionių partnerystė“ 
projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – organizuoti 
savo bendrijos narius , o taip pat dar neprisijungusius pagyvenusius žmones (pensininkus) į aktyvų 
gyvenimą per kultūrinius renginius, skatinti jų bendravimą ir savitarpio pagalbą, formuoti teigiamą 
pagyvenusių žmonių ir senėjimo įvaizdį, ugdyti visuomenės, ypač jaunosios kartos suvokimą, kad 
pagyvenusių žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą itin svarbus, kad jų patirtis – didelė vertybė, 
nepaisant gyvenimo vietos, skirtingo jų išsilavinimo, ekonominės veiklos ar savarankiškumo laipsnio. 
Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 12 500 Lt, prašoma paramos suma 10 000 Lt, pareiškėjas prie projekto 
prisideda 2 500 Lt įnašu natūra –savanorišku darbu. 
 Siūloma skirti 10 000 Lt (su PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 6, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 10 000 Lt (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.4. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-040 „Dariušo 
Šimanel poilsio ir pramogų verslo sukūrimas“. Svarstyme negali dalyvauti pakviestas pareiškėjas – 
Dariuš Šimanel. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato 
projekto esmę. Vietos projekto tikslas – įsigyti 27 baidares su inventoriumi ir 3 priekabas baidarių 
gabenimui bei pasirūpinti poilsiautojų visaverčiu poilsiu, t.y. vystyti vandens turizmui pritaikytą 
infrastruktūrą (bus ieškoma įrengtų poilsiaviečių, derinama su privačių sklypų savininkais dėl laikino 



apsistojimo; atspausdinti žemėlapiai su sustojimo vietomis bei nuorodomis apie netoliese teikiamas 
paslaugas (kaimo turizmo sodybas, kaimo parduotuves, lankytinas vietas)). Vertinimo metu netinkamų 
finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 89 890,00 Lt, prašoma paramos suma 49 077,68 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda savo lėšomis – 40 812,32 Lt 
 Kadangi rajone yra pakankamai verslininkų, teikiančių baidarių nuomos paslaugas, valdybos 
pirmininkas Albertas Marma pateikė pastabą bei pasiūlymą VVG administravimo grupei ateityje 
konsultuojant būsimus verslo projektų pareiškėjus neskatinti siekti paramos užsiimančius šia veikla. 
 Siūloma skirti 49 077,68 Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 6, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 49 077,68 Lt (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.5. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-042 „Genadij 
Suboč aktyvaus poilsio paslaugų verslo plėtra“. Svarstyme negali dalyvauti pakviestas pareiškėjas – 
Genadij Suboč. Prie posėdžio dalyvių prisijungia dar vienas valdybos narys – Virgilijus Sedlevičius, 
pasirašo posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo dalyvio nešališkumo ir konfidencialumo 
deklaraciją. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto 
esmę. Vietos projekto uždavinys – rekonstruoti nuosavybės teise priklausantį pastatą – buvusią kiaulidę, 
įrengiant sandėliavimo patalpas, kuriose bus laikomos baidarės, priekaba ir automobilis, reikalingi 
baidarių ir poilsiautojų transportavimui, bei biuro ir poilsiautojų poreikių tenkinimui skirtos patalpos. 
Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 180 141,45 Lt, prašoma paramos suma 97 898,30 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda savo lėšomis – 82 243,15 Lt 
 Siūloma skirti 97 898,30 Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 97 898,30 Lt (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.6. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-002 
„Moksleivių bendrijos „Viltis“ narių pilietiškumo ugdymas ir turiningo laisvalaikio organizavimas“. 
Svarstyme dalyvauja pakviestos pareiškėjo atstovės Ilona Dicevičienė ir Jolita Masevičienė. VVG 
„Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos 
projekto tikslas – sutelkti jaunimą organizuojant turiningą laisvalaikį, ugdyti mokinių patriotinius 
jausmus, motyvuoti juos siekti geresnių istorijos žinių. Planuojamos veiklos: mokyklos literatūrinių 
rašinių prioritetine tema konkurso „Mokykimės iš Lietuvos dainų“ organizavimas; lankytinų vietų 
akimirkų pristatymo renginys „Tautos atminties beieškant“; edukacinių filmų „Žalgirio mūšis“ ir „Oršos 
mūšis“ peržiūra; paroda „Lietuvos simbolika karpiniuose“ ir ekskursija „Lietuvos istorijos palikimas 
kaimyninėje šalyje“ į Baltarusiją. 
 Bendra projekto vertė – 12 500 Lt, prašoma paramos suma 10 000 Lt, pareiškėjas prie projekto 
prisideda 2 500 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų 
nenustatyta. 
 Siūloma skirti 10 000 Lt (su PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 10 000 Lt (su PVM)  paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.7. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-025 „Geriamojo 
vandens sistemų įrengimas Berniūnų kaime“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo atstovas 
Berniūnų kaimo bendruomenės „Mojus“ pirmininkė Ona Raguckienė. VVG „Švenčionių partnerystė“ 
projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – aprūpinti 
Berniūnų kaimo gyventojus geriamuoju vandeniu. Planuojama įrengti vandens gręžinį, pirmo pakėlimo 
siurblinę, lauko vandentiekį, kurio ilgis 1132 m. Bendruomenė buvo pateikusi NŽT sutikimą projektuoti 
ir tiesti vandentiekio tinklus nuo esamo vandentiekio bokšto, tačiau ataskaitos (PVA) derinimo metu su 
agentūra išaiškėjo nauja aplinkybė, t.y. vandenvietės teritorija - sklypas, kuriame buvo planuojama statyti 
vandens gręžinį, nėra registruota RC ir nėra žinomas sklypo savininkas. Pareiškėjas patikslino techninį 



projektą: gręžiniui įrengti numatytas kitas sklypas, yra gauti sklypo savininkų sutikimai. Dokumentai, 
reikalingi įregistruoti panaudos sutartį, atiduoti RC. 
 Bendra projekto vertė – 233 659,94 Lt, prašoma paramos suma 210 293,95 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 23 365,99 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. Vertinimo metu netinkamų finansuoti 
išlaidų nenustatyta. 
 Paaiškėjus naujoms aplinkybėms (žemės sklypo, kuriame bus įrengiamas vandens gręžinys, 
savininkų sutikimas pateiktas, sklypo panaudos sutartis pateikta įregistruoti VĮ Registrų centre)  dėl turto, 
į kurį investuojama, valdymo teisėtumo, siūloma grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti iki 2012 m. 
liepos 30 d. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. 
 
 2.8. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-006 „Pabradės 
miesto Dubingėlės skvero sutvarkymas“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo atstovas Pabradės 
miesto bendruomenės „Domus“ pirmininkas Vaclovas Jasudas. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto 
vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – sutvarkyti miesto 
istorinį centrą – skverą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams tenkinti. Pareiškėjo atstovas papildo 
informacija, kokiais savanoriškais darbais bendruomenės nariai prisidės prie projekto įgyvendinimo. 
 Bendra projekto vertė – 285 831,08 Lt., prašoma paramos suma 257 247,97 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 28 583,11 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. Vertinimo metu netinkamų finansuoti 
išlaidų nenustatyta. 
 NMA atstovė Irma Marozienė priminė, kad nekilnojamas turtas, į kurį planuojama investuoti 
įgyvendinant projektą, pareiškėjo turi būti valdomas teisėtais pagrindais.  
 Paraiškos teikimo metu valstybinio žemės sklypo kadastriniai matavimai dar nebuvo atlikti, apie 
panaudos sutartį su savivaldybe NŽT informacijos nesuteikė – prie paraiškos yra NŽT rajono skyriaus 
sutikimas. Informacija apie jau atliktus kadastrinius matavimus ir sudarytą sklypo panaudos sutartį tarp 
NŽT ir savivaldybės gauta 2012-05-22 - gautas RC išrašas. Pareiškėjas kreipėsi į savivaldybės 
administraciją dėl bendradarbiavimo sutarties su savivaldybe pasirašymo ir įnašo turtu. Rajono tarybos 
posėdis numatytas liepos 5 d., gavus pritarimą, sutartis bus pasirašyta. 
 Paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl turto, į kurį investuojama, valdymo teisėtumo, siūloma 
grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti iki 2012 m. liepos 30 d. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. 
 
 2.9. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-035 „Žeimenos 
gyvenvietė“. Pareiškėjas – Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras“. VVG „Švenčionių 
partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslai: 
ugdyti vietinio jaunimo iniciatyvą, kūrybiškumą ir veiklumą; gilinti jaunimo pilietiškumo sampratą, 
skatinant savanorišku darbu prisidėti prie gimtojo krašto puoselėjimo; stiprinti jaunosios kartos ryšį su 
gimtine, ieškant būdų realizuoti save artimojoje aplinkoje; kurti patrauklų ir įdomų Kaltanėnų krašto 
pristatymą, skatinantį visuomenę artimiau pažinti šią vietovę. 
 Bendra projekto vertė – 8 942,18 Lt., prašoma paramos suma 7 009,09 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 1 752,27 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. Prašoma lėšų suma PVM kompensuoti – 
180,82 Lt. Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Siūloma skirti 7 009,09 Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui ir 180,82 Lt PVM sumą, 
kuri finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 7 009,09 Lt paramą vietos projektui įgyvendinti ir 180,82 Lt PVM sumą, kuri 
finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. 
 
 2.10. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-046 
„Autoserviso Pašaminėje įkūrimas“. Pareiškėjas – „UAB VVM Servis“. VVG „Švenčionių partnerystė“ 
projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristatė projekto esmę. Vietos projekto tikslas – įrengti 



modernų, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus lengvųjų automobilių autoservisą ir įdarbinti 4 
darbuotojus. 
 Bendra projekto vertė – 186 700,00 Lt, prašoma paramos suma 100 000 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda savo lėšomis – 86 700,00 Lt. Vertinimo metu nustatyta, kad prašoma paramos suma 
viršiją maksimaliai leistiną sumą 293,39 Lt, Šią sumą  pareiškėjas įsipareigojo apmokėti savo lėšomis. 
 Siūloma skirti 100 000  Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 100 000 Lt (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.  
 
 2.11. SVARSTYTA  vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-041 
„Fotomenininko kūrybinės erdvės sukūrimas“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjas Vladas 
Šarėjus. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto 
esmę. Vietos projekto tikslas – sukurti ypatingą meninę erdvę savo būsimiems fotomeno kūriniams kurti. 
Pareiškėjas plačiau pristato savo kaip fotomenininko veiklą ir  projekto pagrindimą. 
 Bendra projekto vertė – 104 102,18 Lt, prašoma paramos suma 67 666,42 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda savo lėšomis – 12 435,76 Lt. Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Siūloma skirti 67 666,42 Lt (be PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 67 666,42 Lt (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.12. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-036 „Prieigos 
prie ežero sutvarkymas, paplūdimio ir liepto įrengimas“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo 
atstovas Dvilonių kaimo bendruomenės „DVILONYS“ pirmininkė Aldona Builienė. VVG „Švenčionių 
partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – 
sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Dvilonių kaime, projekto įgyvendinimo metu planuojama 
sutvarkyti prieigą prie ežero, įrengti tvarkingą paplūdimį, pavėsinę ir lieptą. Vertinimo metu netinkamų 
finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 66 897,78 Lt, prašoma paramos suma 60 208,00 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 6 689,78 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. 
 NMA agentūros atstovė paklausė, kodėl teikiant paraišką savivaldybė nebuvo įtraukta į projektą 
partneriu. Projekto vadovė B.Borovikienė paaiškino: paraiškos teikimo dienai pareiškėjas neturėjo 
galimybės pateikti paskutinę prieš paraiškos teikimo dieną suformuoto žemės sklypo dokumento, NŽT ir 
savivaldybės administracija 2012-01-31 pasirašė valstybinės žemės panaudos sutartį, po to dar 2 kartus ji 
buvo tikslinama ir įregistruota Registrų centre. Apie naujai atsiradusias aplinkybes pareiškėjas pranešė 
VVG „Švenčionių partnerystė“ savo prašyme, kuriame nurodoma, kad bendruomenė kreipėsi į 
savivaldybės administraciją tapti projekto partnere ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kaip partnerio 
įnašą turtu leisti įskaityti žemės sklypo vertę. Rajono tarybos posėdis numatytas liepos 5 d., gavus 
pritarimą, sutartis bus pasirašyta. 
 Paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl turto, į kurį investuojama, valdymo teisėtumo, siūloma 
grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti iki 2012 m. liepos 30 d. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. 
 
 2.13. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-004 „Sporto 
salės remontas“. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo atstovas Švenčionių profesinio rengimo 
centro direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Romualdas Ankėnas. VVG „Švenčionių 
partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – 
suremontuoti sporto salę, persirengimo, dušų, tualetų ir kitas patalpas, kurių būklė neatitinka higienos 
reikalavimų. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pakeisti susidėvėjusią stogo dangą, atlikti 
persirengimo, dušų ir tualetų patalpų bei koridorių apdailos remontą, pakeisti lauko ir vidaus duris bei 
langus. Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 239 526,25 Lt, prašoma paramos suma 178 222,50 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda savo lėšomis - 19 802,50 Lt. Pareiškėjas savo lėšomis turėtų apmokėti netinkamą 
finansuoti PVM – 41 501,25 Lt. Pareiškėjas – PVM mokėtojas. Gautas pareiškėjo prašymas, kuriame 



nurodoma, kad Projektas pagal savo pobūdį, tikslus, uždavinius ir planuojamus sukurti rezultatus nėra 
skirtas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, Projektui įsigijamų prekių ir paslaugų pirkimo PVM 
negalės bus atskaitomas, todėl iš biudžeto nebus grąžinamas. Dėl šios priežasties pareiškėjas prašo leisti 
patikslinti Projekto biudžetą, t.y. PVM sumą kompensuoti iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto 
asignavimų. Prie prašymo pareiškėjas pateikė VMI išaiškinimą dėl PVM atskaitos. 
 Atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, siūloma grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti iki 2012 
m. liepos 30 d. 
 BALSAVO: „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. 
 
 2.14. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-030 
„Modžiūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimas“. Svarstyme dalyvauja pakviestas 
pareiškėjo atstovas Modžiūnų kaimo bendruomenės visuomeninės organizacijos „VARPAS“ pirmininkas 
Darius Pošiūnas. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė Borovikienė trumpai pristato 
projekto esmę. Vietos projekto tikslas – įrengti vandens ir nuotekų valymo sistemą Modžiūnų kaime. 
Vertinimo metu netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta. 
 Bendra projekto vertė – 334 842,22 Lt., prašoma paramos suma 301 358,00 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 33 484,22 Lt įnašu natūra – savanorišku darbu. 
 Siūloma skirti 301 358,00 Lt (su PVM) paramą projekto įgyvendinimui. 
 BALSAVO:  „už“ - 7, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Skirti 301 358,00 Lt (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. 
 
 2.15. SVARSTYTA vietos projekto paraiška Nr. LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-014 „Prienų 
kaimo vandentiekio sistemos remontas ir dalinė rekonstrukcija“. Iš posėdžio išėjo valdybos narė Danutė 
Vigelienė. Svarstyme dalyvauja pakviestas pareiškėjo atstovas Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovės 
„Liepa“ pirmininkė Elena Majauskaitė. VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto vadovė Birutė 
Borovikienė trumpai pristato projekto esmę. Vietos projekto tikslas – sutvarkyti Prienų kaimo 
vandentiekio sistemą, užtikrinti sistemingą vandens teikimą vartotojams. Vertinimo metu netinkamų 
finansuoti išlaidų nenustatyta.  
 Bendra projekto vertė – 109 753,01 Lt., prašoma paramos suma 98 777,71 Lt, pareiškėjas prie 
projekto prisideda 10 975,30 Lt įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. 
 Paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl turto, į kurį investuojama, valdymo teisėtumo (vandentiekio 
trasos nuosavybės dokumentai pateikti registruoti Registrų centrui), siūloma atidėti sprendimo dėl lėšų 
vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimą iki 2012 m. liepos 30 d. 
 BALSAVO: „už“ - 6, „prieš“ - 0. 
 NUTARTA: Atidėti vietos projekto sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo 
priėmimą iki 2012 m. liepos 30 d. 
 
 Iš viso skiriama paramos suma 971 273,87 Lt  (devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du 
šimtai septyniasdešimt trys litai 87 ct) vietos projektams įgyvendinti. Prašoma PVM suma, kuri 
finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų – 358,14 Lt (trys šimtai 
penkiasdešimt aštuoni litai 14 ct). 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas   _________________                 Albertas Marma 
 
Posėdžio sekretorė   _________________                Violeta Guobytė 
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 SVARSTYTA. Lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimas. 
 NUTARTA:  1. Skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti: 
 

Paraiškos registracijos 
Nr. 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vietos projekto 
pavadinimas 

Skiriama paramos 
suma, Lt 

Paramos 
lygina-
moji 
dalis, 
proc. 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-012 

Jurgeliškės sentikių 
religinė 

bendruomenė 

Jurgeliškės maldos 
namų tvarkyba 

(kapitalinis 
remontas) 

320 000,00 (su 
PVM) 

90 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-017 

Švenčionėlių 
miesto kultūros 

centras 

Ilgalaikė meno 
studija „Dailės 

terapija“ 

8 264,38 (be 
PVM) (taip pat 

177,32 Lt PVM iš 
Ministerijos 

bendrųjų valstybės 
biudžeto 

asignavimų) 

80 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-001 

Lietuvos 
pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ 
Švenčionių 

bendrija 

Prie Žeimenos 
krantų 

10 000,00 (su 
PVM) 

80 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-040 

Dariuš Šimanel 
Dariušo Šimanel 

poilsio ir pramogų 
verslo sukūrimas 

49 077,68 (be 
PVM) 

65 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-042 

Genadij Suboč 

Genadij Suboč 
aktyvaus poilsio 
paslaugų verslo 

plėtra 

97 898,30 (be 
PVM) 

65 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-002 

Švenčionių 
profesinio rengimo 
centro Cirkliškio 

skyriaus 
moksleivių bendrija 

„Viltis“ 

Moksleivių 
bendrijos „Viltis“ 
narių pilietiškumo 

ugdymas ir 
turiningo 

laisvalaikio 
organizavimas 

10 000,00 (su 
PVM) 

80 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-035 

Švenčionių r. 
Kaltanėnų ugdymo 
ir turizmo centras 

Žeimenos 
gyvenvietė 

7 009,09 (be 
PVM) (taip pat 

180,82 Lt PVM iš 
Ministerijos 

bendrųjų valstybės 
biudžeto 

asignavimų) 

80 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-046 

UAB „VVM 
SERVIS“ 

Autoserviso 
Pašaminėje įkūrimas 

100 000,00 (be 
PVM) 

64,8099 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-041 

Vladas Šarėjus 
Fotomenininko 

kūrybinės erdvės 
67 666,42 (be 

PVM) 
65 



sukūrimas 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-030 

Modžiūnų kaimo 
bendruomenės 
visuomeninė 
organizacija 

„Varpas“ 

Modžiūnų kaimo 
vandentiekio ir 

nuotekų sistemos 
įrengimas 

301 358,00 (su 
PVM) 

90 

 
 Iš viso skiriama paramos suma 971 273,87 Lt  (devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du 
šimtai septyniasdešimt trys litai 87 ct) vietos projektams įgyvendinti. Prašoma PVM suma, kuri 
finansuojama iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų – 358,14 Lt (trys šimtai 
penkiasdešimt aštuoni litai 14 ct). 
 
 NUTARTA: 2. Grąžinti vietos projektus pakartotinai vertinti. 
 

Paraiškos registracijos 
Nr. 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vietos projekto 
pavadinimas 

Prašoma 
paramos 
suma, Lt 

Paramos 
lygina-
moji 
dalis, 
proc. 

Pastabos 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-006 

Pabradės miesto 
bendruomenė 

„Domus“ 

Pabradės miesto 
Dubingėlės skvero 

sutvarkymas 

257 247,97 
(su PVM) 

90 
Pervertinti 
iki liepos 
30 d. 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-036 

Dvilonių kaimo 
bendruomenė 

„DVILONYS“ 

Prieigos prie ežero 
sutvarkymas, 

paplūdimio ir liepto 
įrengimas 

60 208,00 (su 
PVM) 

90 

Pervertinti 
iki liepos 
30 d. 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-004 

Švenčionių 
profesinio rengimo 

centras 

Sporto salės 
remontas 

178 222,50 
(be PVM) 
(taip pat 
prašoma 

finansuoti 41 
501,25 Lt 
PVM iš 

Ministerijos 
bendrųjų 
valstybės 
biudžeto 

asignavimų) 

90 
Pervertinti 
iki liepos 
30 d. 

LEADER-12-
ŠVENČIONYS-02-025 

Berniūnų kaimo 
bendruomenė 

„Mojus“ 

Geriamojo vandens 
sistemų įrengimas 
Berniūnų kaime 

210 293,95 
(su PVM) 

90 
Pervertinti 
iki liepos 
30 d. 

  
 Iš viso prašoma paramos suma 705 972,42 Lt (septyni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai 
septyniasdešimt du litai 42 ct) vietos projektams įgyvendinti. Prašoma PVM suma, kuri finansuojama iš 
Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų – 41 501,25 Lt (keturiasdešimt vienas 
tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt vienas litas 14 ct). 
 
 
 NUTARTA: 3. Atidėti sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimą iki kito 
posėdžio.  
 

Paraiškos registracijos 
Nr. 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vietos projekto 
pavadinimas 

Prašoma 
paramos 
suma, Lt 

Paramos 
lygina-
moji 
dalis, 
proc. 

Pastabos 

LEADER-12- Švenčionių rajono Prienų kaimo 98 777,71 90 Atidedama 



ŠVENČIONYS-02-014 žemės ūkio 
bendrovė „Liepa“ 

vandentiekio 
sistemos remontas 

ir dalinė 
rekonstrukcija 

(su PVM) iki liepos 
30 d. 

  
 Iš viso prašoma paramos suma 98 777,71 Lt (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai 
septyniasdešimt septyni litai, 71 ct) vietos projektams įgyvendinti. 
 
VVG valdybos nariai   _________________                Albertas Marma 

   _________________                Audrutė Jachimovič 

   _________________                Virgilijus Sedlevičius 

   _________________                Danutė Vigelienė 

   _________________                Marijona Strakšienė 

   _________________                Marius Semaška 

   _________________                Ramunė Paškevičienė 


