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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2018-12-07  Nr. 13 

Varėna 

Posėdis įvyko – 2018-12-07 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

Posėdžio sekretorė – Rasa Varanauskaitė. 

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 Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo 

pavaduotoja Tatjana Švedienė; 

Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus Varanavičius; 

Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis; 

Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkas Vytautas Leonavičius; 

2. Kiti dalyviai: 

Asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės vadovas Petras Vytas Valentukevičius; 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius. 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos l. e. Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjo 

pareigas Rasa Varanauskaitė. 

Nedalyvauja: 

UAB „Staginis“ direktorius Kęstutis Jurgelionis; 

UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė; 

Nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ atstovas 

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

valdžios institucijos.  

Darbotvarkė:  

1. Dėl lėšų ir sumų nustatymo III-iajam projektinių pasiūlymų kvietimui 2019 m. 

pavasarį. Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius. 

2. Dėl III-iojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dokumentų formų. Varėnos miesto 

VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius. 
3. Dėl pritarimo papildomam 8500,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų skyrimui Strategijos 

administravimui ir su tuo susijusių procedūrų inicijavimui. Varėnos miesto VVG strategijos 

administratorius A. Taraskevičius. 
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SVARSTYTA: 

1. Dėl lėšų ir sumų nustatymo III-iajam projektinių pasiūlymų kvietimui 2019 m. 

pavasarį. Pranešėjas A. Taraskevičius pristatė strategijai skirtų ES lėšų panaudojimą 2019 m. 

Posėdžio pirmininkė Vilma Miškinienė pasiūlė balsuoti už lėšų ir sumų nustatymą III-iajam 

projektinių pasiūlymų kvietimui 2019 m. pavasarį. 

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

NUSPRĘSTA: Pritarti lėšų ir sumų nustatymo III-iajam projektinių pasiūlymų kvietimui 

2019 m. pavasarį. 

 

2. Dėl III-iojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dokumentų formų. Pranešėjas 

A. Taraskevičius pateikė priežastis, dėl kurių keičiamos dokumentų formos. Posėdžio pirmininkė 

Vilma Miškinienė pasiūlė balsuoti už III-iojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dokumentų 

formas. 

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

NUSPRĘSTA: Pritarti III-iojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dokumentų formoms. 

 

3. Dėl pritarimo papildomam 8500,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų skyrimui  

Strategijos administravimui ir su tuo susijusių procedūrų inicijavimui. Pranešėjas A. 

Taraskevičius dar kartą pristatė strategijai skirtų ES lėšų panaudojimą 2019 m.  Posėdžio 

pirmininkė Vilma Miškinienė pasiūlė balsuoti už pritarimą papildomam 8500,00 Eur ES ir 

valstybės biudžeto lėšų skyrimui Strategijos administravimui ir su tuo susijusių procedūrų 

inicijavimui. 

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

NUSPRĘSTA: Pritarti papildomam 8500,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų skyrimui  

Strategijos administravimui ir su tuo susijusių procedūrų inicijavimui. 

 

Posėdžio pirmininkė    Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                             Rasa Varanauskaitė 


