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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2017-06-09  Nr. 9 

Varėna 

Posėdis įvyko – 2017-06-09 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

Posėdžio sekretorė – Ilona Kairevičiūtė. 

Dalyvauja:  

1. Varėnos miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai: 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė; 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė 

Mazaliauskienė; 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo 

pavaduotoja Tatjana Švedienė; 

UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė; 

Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus Varanavičius; 

Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkas Vytautas Leonavičius; 

Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis. 

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. 

Kvorumas yra, ne mažiau kaip 50 proc. balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios 

valdžios institucijos.  

Darbotvarkė:  

1. Dėl vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitos ir siūlomų finansuoti vietos plėtros 

projektų sąrašo tvirtinimo (pranešėjas Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. 

Taraskevičius) 

2. Dėl prisijungimo prie kuriamo Lietuvos miestų VVG tinklo (skėtinės miestų VVG 

organizacijos) (pranešėja Varėnos miesto VVG valdybos pirmininkė V. Miškinienė). 

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitos ir siūlomų finansuoti vietos plėtros 

projektų sąrašo tvirtinimo. 
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Pranešėjas A. Taraskevičius pristatė vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitą bei siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.  

Pristatydamas vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitą, Varėnos miesto VVG strategijos 

administratorius paminėjo, kad kvietimai teikti projektinius pasiūlymus buvo paskelbti 2017 m. 

balandžio 10 d. pagal keturis Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos veiksmus. 

Projektinius pasiūlymus iš viso pateikė 7 Varėnos mieste registruotos ir (ar) veikiančios įmonės, 

įstaigos ar organizacijos. Pasiūlymus vertino trys vertintojai: vienas jų atliko administracinės 

atitikties vertinimą, du – naudos ir kokybės atitikties vertinimą. Visi pareiškėjai atitiko pareiškėjams 

keliamus reikalavimus. Pranešėjas taip pat paminėjo sumas, kurių prašė pareiškėjai pagal atskirus 

veiksmus. Taip pat buvo konstatuota, kad kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal strategijos 

1.1 uždavinio 1.1.2 veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę 

integraciją Varėnos mieste“ neįvyko. Detalizuoti projektinius pasiūlymus pateikę pareiškėjai.  

Pristatymas siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą pranešėjas trumpai apibūdino 

visus projektinius pasiūlymus, jų stipriąsias ir silpnąsias vietas, paminėjo vertintojų galutinius 

balus. Buvo konstatuota, kad vertintojai siūlo finansuoti visus projektinius pasiūlymus, nemažinant 

prašomų finansavimo sumų, todėl Varėnos miesto VVG valdybai siūloma patvirtinti šių projektinių 

pasiūlymų sąrašą ir jų finansavimą.  

Valdybos narė Tatjana Švedienė pasiteiravo pranešėjo dėl VšĮ Varėnos ligoninės 

planuojamų veiklų: ar projekte numatytos veiklos ir jų rezultatai nebus papildomai apmokestinti 

galutiniams naudos gavėjams? Administratorius patikslino, kad šios paslaugos negali būti 

papildomai apmokestintos pagal finansavimo sąlygų aprašą. Valdybos narė Raida Budrikienė 

paklausė pranešėjo dėl Varėnos technologijų ir verslo mokyklos projektiniame pasiūlyme 

suplanuotų veiklų: ar pagal parengtą neformaliojo švietimo programą bus mokomi tik mokyklos 

auklėtiniai? A. Taraskevičius patikslino, kad šio pareiškėjo projektiniame pasiūlyme numatyta 

veiklų tikslinė grupė yra ekonomiškai neaktyvūs Varėnos miesto gyventojai, t. y. ne tik mokyklos 

auklėtiniai. Valdybos narė analogiškai pasiteiravo ir dėl Varėnos vaikų lopšelio-darželio tikslinės 

grupės – ar numatytos veiklos ir paslaugos bus teikiamos tik darželio auklėtiniams? A. 

Taraskevičius patikslino, kad šio pareiškėjo projektiniame pasiūlyme numatyta tikslinė grupė yra 

specialiųjų poreikių, socialiai apleistų, turinčių elgesio ir emocijų, raidos sutrikimų, socialinę 

atskirtį patiriantys vaikai ir jų šeimos nariai, globėjai, asmenys, dirbantys su šiais vaikais, vadinasi, 

ne tik vaikų darželio auklėtiniai. 

Valdybos narys Virginijus Varanavičius pasiteiravo pranešėjo dėl Varėnos amatų ir verslo 

asociacijos projektinio pasiūlymo: ar paslaugos jaunam verslui bus nemokamas? Pranešėjas 

patikslino, kad pagal finansavimo sąlygų aprašą jos privalo būti nemokamos. Valdybos nariai 

atkreipė dėmesį, kad ši paslauga Varėnos mieste labai reikalinga.  
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Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti už pateiktą vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitą 

ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą. 

BALSUOTA: UŽ – 7, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: pritarti vietos plėtros projektų vertinimo ataskaitai ir patvirtinti siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą. 

2. Dėl prisijungimo prie kuriamo Lietuvos miestų VVG tinklo (skėtinės miestų VVG 

organizacijos).  

Pranešėja V. Miškinienė pristatė, kad yra iniciatyva Lietuvoje steigti miestų VVG tinklą, 

kuris padėtų operatyviau spręsti su miestų VVG veikla susijusias problemas, kylančius klausimus. 

Pagrindinė tinklo funkcija būtų bendrų miestų VVG interesų atstovavimas, tinklas veiktų pagal jau 

esamą kaimo VVG tinklo analogą. Kadangi šio tinklo steigimas kol kas yra tik iniciatyva ir 

įstojimo, stojamojo mokesčio, atstovavimo regionui bei kitos sąlygos dar nėra iki galo aiškios bei 

konkrečios, pranešėja pasiūlė šįkart balsuoti ne už sprendimą jungtis prie tinklo, bet už pritarimą 

idėjai steigti miestų VVG tinklą.  

BALSUOTA: UŽ – 7, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: pritarti idėjai steigti miestų VVG tinklą.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė      Ilona Kairevičiūtė 


