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2019 m. vėl numatyta 
parama pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos (KPP) 
priemonės „Pagrindi-
nės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ veiklos sri-
tį „Parama asbestinių 
stogų dangos keitimui“. 
Paraiškos bus pradė-
tos rinkti balandžio 1 d. 
Baigtos – gegužės 31 d. 

Kaimuose – taip, sodų 
bendrijose – ne

Pagal priemonės veiklos sri-
tį remiamas gyvenamojo namo, 
priklausančio fiziniam asmeniui 
arba asmenims, visos asbestinės 
stogo dangos pakeitimas.

Paramos lėšomis galima keis-
ti stogus tik tų namų, kurie yra 
kaimo vietovėje (ne daugiau kaip 
6000 gyventojų). Kitaip tariant, 
savivaldybių centruose arba sodų 
bendrijose keisti asbestinės sto-
go dangos pareiškėjai negalės. 
O kaimo gyventojai, gyvenantys 
dvibutyje ar daugiabutyje name, 
gaus paramą tik tuo atveju, jeigu 
yra numatę keisti visą namo sto-
gą.

Labai svarbus bendrasis tinka-
mumo reikalavimas yra susijęs 
su nekilnojamu turtu – t. y. tuo 
namu, kurio stogą ketinama keis-
ti. Pareiškėjas turi būti teisėtas 
namo valdytojas, jo gyvenamoji 
vieta turi būti deklaruota būtent 
šiame name. 

Asbestiniams stogams keisti – parama ir šiemet

Dar viena tinkamumo sąlyga – 
pareiškėjas priklauso savivaldy-
bei, kuri turi patvirtintą asbesto 
šalinimo programą. Tiesa, dėl šito 
kriterijaus pareiškėjai gali būti 
ramūs – šiuo metu visos savival-
dybės yra pasitvirtinusios minėtą 
programą. 

Reikėtų pažymėti, kad jeigu 
pareiškėjai dalyvauja kitose in-
vesticinėse KPP priemonėse, jie 
vis tiek gali teikti paraišką dėl pa-
ramos asbestinių stogų dangoms 
keisti.

Kaip reitinguojamos 
paraiškos?

Maksimali paramos suma vie-
nam projektui – 2000 Eur. Di-
džiausias paramos intensyvumas 
– 50 proc. tinkamų finansuoti 

išlaidų. Tinkamų išlaidų katego-
rijai priskiriami: asbestinių atlie-
kų transportavimas iki šalinimo 
vietos ir jų šalinimo paslaugos, 
statybinės (stogo dangos keitimo) 
medžiagos, kitos statybinės (stogo 
dangos keitimo) medžiagos, būti-
nos stogo dangai pakeisti. 

Tinkamų finansuoti projekto iš-
laidų dalį, kurios nepadengia para-
ma, pareiškėjas turi finansuoti savo 
piniginiu įnašu. Tačiau skirtingai 
nei kitose KPP priemonėse, jam 
nereikia pateikti dokumentų, pa-
grindžiančių finansines galimybes. 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai 
priėmus sprendimą skirti paramą, 
namo savininkas privalo projektą 
įgyvendinti per 12 mėnesių. 

Dar vienas svarbus paramos as-
pektas yra kriterijai, pagal kuriuos 

reitinguojamos paraiškos, kai jose 
prašoma suma viršija visą skirtą 
sumą. 

Pirmas kriterijus – pareiškėjas 
kaimo vietovėje vykdo nepertrau-
kiamą ekonominę ar profesinę 
veiklą. Jei tai daro nuo pusės metų 
iki vienerių metų, jam skiriama 10 
balų, jei nuo vienerių iki dvejų, – 
20 balų, ilgiau kaip dvejus metus, 
– 30 balų. Beje, nebūtina vykdy-
ti ekonominę ar profesinę veiklą 
tame pačiame kaime, kuriame bus 
keičiamas namo stogas. Tai gali 
būti skirtingos vietovės, tačiau 
svarbu, kad joms būtų priskirtas 
kaimo statusas. 

Antras atrankos kriterijus – pa-
reiškėjo gyvenimo kaime trukmė. 
Jeigu asmuo gyvena nuo metų iki 
dvejų, jam skiriama 10 balų, jeigu 
nuo dvejų iki trejų, – 20 balų, jeigu 
ilgiau kaip trejus metus, – 30 balų. 
Vėlgi gali būti atvejų, kai pareiš-
kėjas metus gyveno viename kai-
me, tuomet – kitame. Šis laikotar-
pis sumuojamas, svarbu, kad būtų 
nepertraukiamas. 

Trečias atrankos kriterijus yra 
susijęs su paties pareiškėjo statusu. 
Kai investuojama į namą, kuriame 
gyvenamąją vietą deklaruojantis 
asmuo turi negalią, yra nedarbin-
gas (nedarbingumo lygis – iki 55 
proc.) arba sulaukęs pensinio am-
žiaus, – skiriama po 10 balų. 

Dar vienas atrankos kriterijus 
yra palankus daugiavaikėms šei-
moms. Tuomet skiriama 20 balų. 

Paskutinis kriterijus yra susijęs 
su mažamečiais vaikais. Jeigu jie 
gyvena name, kurio stogas kei-
čiamas, pareiškėjui skiriama 10 
balų. Minimalus atrankos balų 
skaičius – 30. Maksimalus – 100.  

Naudingi pakeitimai
Praėjusiais metais priemonės 

veiklos srities įgyvendinimo 
taisyklėse buvo atlikti pakeiti-
mai. Pakeista ir paraiškos forma. 
NMA nustatė devynių stogo dan-
gų ir būtiniausių elementų (lietvamz-
džių, karnizų ir pan.) įkainius. Jie 
skelbiami www.nma.lt tinklala-
pyje. 

Planuojantiems teikti paraiškas 
tai – didžiulis palengvinimas, nes 
nebereikia atlikti detalių skaičia-
vimų. Žinoma, gali būti atvejų, 
kuomet pareiškėjai pasirinks 
NMA neįkainotas stogo dangas. 
Tokiu atveju kartu su paramos 
paraiška turi būti pateikti trys ko-
merciniai pasiūlymai.

Parama finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.
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Jeigu pareiškėjai dalyvauja kitose investicinėse KPP priemonėse, 
jie vis tiek gali teikti paraišką dėl paramos asbestinių stogų dangoms 
keisti.

„Etaplius.lt“ archyvo nuotr. 

Plane numatytais visoje Lietuvoje 
vyksiančiais kultūriniais, edukaci-
niais, įamžinimo renginiais ir veiklo-
mis, mokslinėmis konferencijomis 
ir seminarais, duomenų kaupimu ir 
sisteminimu, viešinimu ir leidyba bus 
pabrėžiama senųjų vietovardžių svar-
ba, gyvenamųjų vietų vardų reikšmė 
puoselėjant ryšius su protėvių žeme. 
Taip bus akcentuojama ir senuosiuose 
kaimų bei vienkiemių pavadinimuose 
glūdinti etnologinė, lingvistinė, istori-
nė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, 
saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio 
kultūros palikimo dalis.

„Lietuvos vietovardžiai – tai atmin-
ties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų 
protėvių kūrybingumo išraiška. Pra-
turtinkime savo dabartį, juos įamžin-
dami ir prakalbindami naujai“, – sako 
kultūros ministras Mindaugas Kviet-
kauskas.

Vykdant Vietovardžių metų minė-
jimo 2019 metais planą bus sukur-
ti įvairiose šalies vietose išnykusių 
vietovardžių žemėlapiai, išnykę kai-
mai bus įamžinti pastatant ženklus, 
rengiamos vietovardžių rinkimo ir 
kraštotyros ekspedicijos, įtraukiant 
į jas ir mokinius bei jaunimą. Vieto-
vardžių metams skirti renginių ciklai, 
dokumentų ir fotografijų parodos vyks 
Marijampolės, Klaipėdos, Kretingos, 
Panevėžio, Pasvalio, Prienų, Šilutės, 
Širvintų, Varėnos, Vilkaviškio rajonų 
ir kitose šalies savivaldybėse. Liepos 
6-ąją, Valstybės dieną, ant Vorutos 
piliakalnio surengus teatralizuotą pro-
gramą numatoma pažymėti Anykščių 
rajono savivaldybės teritorijoje išny-
kusius vietovardžius.

Lietuvos radijo ir televizijos inter-
neto svetainėje šiais metais vyks gra-
žiausio Lietuvos vietovardžio rinki-
mai, nacionalinis transliuotojas rengs 

2019-ieji – Vietovardžių metai
Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos

pateiktą Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais planą.
ir savo televizijos bei radijo progra-
mose skelbs siužetus apie gražiausius 
šalies vietovardžius. Mokslinės konfe-
rencijos ir seminarai, skirti Vietovar-
džių metams, bus surengti Vilniuje, 
Klaipėdoje, Kretingoje, Švenčionyse.

Šiais metais taip pat numatoma 
parengti mokslinį tyrimą „Klaipėdos 
krašto istorinių vietovardžių registras 
ir aktualizavimas“, iliustruotą elektro-
ninį Kelmės krašto išnykusių kaimų 
sąvadą, rengti Lietuvos vietovardžių 
išsaugojimo gaires ir Vietovardžių žo-
dyno IV tomą. Lietuvos Respublikos 
adresų registro objektų interaktyviame 
žemėlapyje REGIA numatoma pa-
žymėti išnykusių (istorinių) gyvena-
mųjų vietovių teritorijų ribas, kurios 
yra Adresų registro archyviniuose 
dokumentuose. Pavadinimų gatvėms, 
pastatams, statiniams ir kitiems objek-
tams suteikimo, keitimo ir įtraukimo 
į apskaitą tvarkos aprašo nuostatas 
siūloma papildyti rekomendacija su-
teikiamiems ar keičiamiems pavadini-
mams parinkti nykstančių ar išnykusių 
etninių vietovardžių vardus.

Kultūros ministerijos kartu su kito-
mis institucijomis bei organizacijomis 
parengtą Vietovardžių metų minėjimo 
2019 metais planą įgyvendins daugiau 
kaip pusšimtis vykdytojų: daugelis 
šalies savivaldybių, jų kultūros cen-
trai muziejai ir bibliotekos, Lietuvių 
kalbos institutas, Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija, Valstybinė kalbos 
inspekcija, Etninės kultūros globos ta-
ryba, Registrų centras, Lietuvos naci-
onalinis radijas ir televizija, Kultūros, 
Švietimo, mokslo ir sporto, kitos mi-
nisterijos ir institucijos.

Siekiant išsaugoti senųjų vietovar-
džių atminimą, 2019-ieji Vietovardžių 
metais yra paskelbti Seimo nutarimu.

Rita Reivytė
2018-aisiais metais vyko kon-

kursų ciklas, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
100-mečiui paminėti. Antrajame 
konkurse „Juosta mano Lietuvai“ 
dalyvavo 30 juostų autorių iš vi-
sos Lietuvos. Konkurso idėjos 
autorė – VšĮ ,,Kapolė“ direktorė 
Sonata Švabauskienė. Konkurso 
vertinimo komisija, vadovaujama 
pirmininkės – tautodailininkės 

Valkininkietės juostos - tarp nugalėtojų
Eugenija Strazdienė tapo konkurso „Juosta mano Lietuvai“ laureate – jos aus-

tos juostos tautiniais motyvais ir Lietuvos simbolika buvo pripažintos 
vertomis nugalėtojų vardo ir pateko tarp devynių geriausių 

„Tautinės juostos Lietuvai“ laureatų apdovanojimuose dalyvavo ansamblis „Santaka“ iš Valkininkų. 
Tarp devynių laureatų ir ansamblio narė Eugenija Strazdienė (viduryje)

Ramunės Petkevičienės, įvertinusi 
visus darbus, laureatais pripažino 
devynis. Tarp jų – ir valkininkie-
tė Eugenija Strazdienė, stebinanti 
savo talentais. E.Strazdienės gy-
venimas susietas su menais – ji 
poetė ir rašytoja, pati iliustravusi 
savo knygeles vaikams, pastaruoju 
metu greta poezijos ėmėsi ir juostų 
audimo meno. Pateikusi savo juos-
tas konkursui „Juosta mano Lie-
tuvai“, praėjusių metų pabaigoje 

gavo džiugią žinią – jos darbas 
buvo įvertintas ir ji tapo konkurso 
laureate. 

Šių metų sausio 10 d. Seime 
vyko šio konkurso, globojamo 
Seimo nario Andriaus Palionio, 
laureatų apdovanojimas. Savo ran-
komis išaustas, nupintas ar nuvy-
tas juostas su tautiniais motyvais 
Lietuvai ir visiems žmonėms pasi-
gėrėti dovanojo gyventojai iš visos 
Lietuvos. 
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