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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2017-04-25 Nr. 1 

Varėna 

Posėdis įvyko 2017-04-25 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

Posėdžio sekretorė – Ilona Kairevičiūtė. 

Dalyvauja:  

1. Asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės nariai: 

Varėnos rajono savivaldybės administracija: 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė; administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėja Danutė Mazaliauskienė; administracijos Plėtros ir investicijų 

skyriaus vedėjo pavaduotoja Tatjana Švedienė; 

UAB „Staginis“ direktorius Kęstutis Jurgelionis; 

UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė; 

Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus Varanavičius; 

Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkas Vytautas Leonavičius; 

Nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ atstovė Ugnė Martusevičiūtė.  

2. Kiti dalyviai: 

Asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės vadovas Petras Vytas Valentukevičius; 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius. 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja Ilona 

Kairevičiūtė. 

Nedalyvauja aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis. 

Kvorumas yra.  

Darbotvarkė:  

1. Dėl Varėnos miesto VVG vadovo metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo 

Varėnos miesto VVG vadovas V. Valentukevičius 

2. Dėl Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo  

Varėnos miesto VVG finansininkė D. Kairevičienė 

3. Dėl Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaitos tvirtinimo 

Varėnos miesto VVG valdybos pirmininkė V. Miškinienė  

4. Dėl Varėnos miesto VVG narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių mokesčių dydžio bei jų 

mokėjimo tvarkos tvirtinimo 

Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja I. Kairevičiūtė
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SVARSTYTA: 

1. Dėl Varėnos miesto VVG vadovo metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo 

V. Valentukevičius pristatė miesto VVG veiklos ataskaitą už 2016 metus. Varėnos miesto 

VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius papildė vadovo pranešimą informacija apie VVG 

strategijos įgyvendinimo eigą, numatomus pareiškėjus. Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti už VVG 

vadovo 2016 m. metinę veiklos ataskaitą. 

BALSUOTA: UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG vadovo metinę veiklos ataskaitą. 

 

2. Dėl Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo 

D. Kairevičienė pristatė miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 m. 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti už miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinį.  

BALSUOTA: UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

3. Dėl Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaitos tvirtinimo 

Posėdžio pirmininkė V. Miškinienė pristatė revizoriaus ataskaitą bei išvadas apie finansines  

ataskaitas ir pasiūlė balsuoti už šiuo dokumentus.  

BALSUOTA: UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaitą. 

 

4. Dėl Varėnos miesto VVG narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių mokesčių dydžio bei jų 

mokėjimo tvarkos tvirtinimo 

Pranešėja I. Kairevičiūtė pristatė VVG narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių mokesčių 

dydžio bei jų mokėjimo tvarkos aprašo projektą. R. Budrikienė pasiūlė tvarkos aprašo 12 punktą, 

kuriame numatyta, kad „Stojamasis ir metinis Varėnos m. VVG nario mokesčiai pervedami į 

Varėnos m. VVG atsiskaitomąją sąskaitą, išrašant kiekvienam juridiniam asmeniui sąskaitą-

faktūrą“, patikslinti, kadangi Valstybinį mokesčių inspekcija numato, jog renkant narių 

stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, 

sąskaitos faktūros) neišrašomi. Pasiūlyta šį punktą formuluoti taip: „Stojamasis ir metinis Varėnos 

m. VVG nario mokesčiai pervedami į Varėnos m. VVG atsiskaitomąją sąskaitą, vadovaujantis 

visuotinio narių susirikimo protokolu. Pasiūlymui pritarta.   

Kęstutis Jurgelionis iškėlė klausimą dėl narystės tikslingumo ir naujų narių skatinimo tapti 

Varėnos miesto VVG nariais. Diskutuojant buvo nuspręsta bendromis jėgomis skatinti naujus 

narius stoti į miesto VVG, taip pat viešinti VVG veiklą ir dalyvavimo jos veikloje teikiamą naudą.  
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BALSUOTA: UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių 

mokesčių dydžio bei jų mokėjimo tvarkos aprašą su pasiūlytu 12 punkto patikslinimu. 

 

Posėdžio pirmininkė    Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė      Ilona Kairevičiūtė 


