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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2019-10-10  Nr. 6 

Varėna 

Posėdis įvyko – 2019-10-10 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Varanauskaitė. 

Dalyvauja:  

1. Varėnos miesto vietos veiklos grupės narių atstovai: 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovai: 

Vilma Miškinienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;  

Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus Varanavičius; 

UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė; 

UAB „Varėnos statyba“ vadovas, asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės vadovas 

Petras Vytas Valentukevičius; 

Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis; 

Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkas Vytautas Leonavičius; 

VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas Prakopimas;  

Sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovė Liucijana Markevičienė. 

2. Kiti dalyviai: 

Tatjana Švedienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų 

skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius; 

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

pareigas Rasa Varanauskaitė. 

Nedalyvauja: 

Nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ atstovas; 

UAB „Staginis“ atstovas. 

Visi Varėnos miesto VVG nariai apie susirinkimą buvo informuoti iš anksto (spalio 3 d.)  

elektroniniu paštu, taip pat dieną prieš – telefonu. Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas. 

Visi Varėnos miesto VVG nariai susirinkime balsuojant turi po vieną balsą. 

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

valdžios institucijos). Dalyvauja 8 iš 10 narių. 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Varėnos miesto VVG valdybos rinkimo. 

2. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimų.  
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3. Dėl esminio Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo iniciatyvos.  

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl Varėnos miesto VVG valdybos rinkimo. 2019 m. rugpjūčio 6 d. visuotinio 

susirinkimo metu buvo išrikti 8 (aštuoni) valdybos nariai. Kadangi valdybą sudaro 9 

(devyni) nariai, visuotinio susirinkimo metu į asociacijos Varėnos miesto VVG valdybą 

buvo siūlomas VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas Prakopimas. Kadangi praeitame 

visuotiniame susirinkime dalyvauti negalėjo, R. Prakopimas prisistatė bei pristatė savo 

veiklą. Posėdžio pirmininkė V. Miškinienė pasiūlė balsuoti už VšĮ „Margoji gamta“ 

vadovo narystę į asociacijos Varėnos miesto VVG valdybą.  

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti VšĮ „Margoji gamta“ vadovą R. Prakopimą asociacijos Varėnos miesto 

VVG valdybos nariu. Taip pat patvirtinti šią pilnos sudėties Varėnos miesto VVG valdybą: Vilma 

Miškinienė, Tatjana Švedienė, Dalia Stankevičiūtė, Kęstutis Jurgelionis, Raida Budrikienė, 

Virginijus Varanavičius, Liucijana Markevičienė, Marius Galinis, Raivydas Prakopimas ir 

įpareigoti Varėnos miesto VVG vadovą užregistruoti Varėnos miesto VVG valdybos pakeitimus 

Registrų centre. 

 

2. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimų. Varėnos 

miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius informavo, kad 2019 liepos 

31 d. VRM pritarė 2019 m. birželio 27 d. pateiktai ir 2019 m. liepos 26 d. patikslintai 

Varėnos vietos veiklos grupės iniciatyvai keisti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos 

plėtros strategiją, todėl visuotinis susirinkimas turi patvirtinti atnaujintą Strategiją. 

Posėdžio pirmininkė V. Miškinienė pasiūlė balsuoti už Varėnos miesto 2016–2020 m. 

vietos plėtros strategijos pakeitimus. 

BALSUOTA: UŽ – 8,    PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 0. 

NUSPRĘSTA: Pritarti Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimams. 

 

3. Dėl esminio Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo 

iniciatyvos. Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius 

informavo, kad pabaigus visus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus,  liko apie 12 

tūkst. Eur nepanaudotų Strategijai įgyvendinti skirtų lėšų. Iš jų – 9,25 tūkst. Eur lėšos, 

kurias šiuo metu galima panaudoti tik pabėgėlių integracijos projektui. Šias lėšas būtų 

galima nukreipti suplanavus naują veiksmą: tinklo tarp kaimo ir kitų VVG (miesto ar 

kaimo) kūrimui. Todėl siūlo nariams apsispręsti, ar šias lėšas įšaldyti (nieko nekeičiant), 

ar inicijuoti esminius Strategijos pakeitimus naujam veiksmui sukurti (tinklo projektui). 
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Posėdžio pirmininkė V. Miškinienė pasiūlė balsuoti už esminių Strategijos pakeitimų 

inicijavimą, kuriant tinklo projektą. 

BALSUOTA: UŽ – 5, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 

NUSPRĘSTA: Pritarti esminių Strategijos pakeitimų inicijavimui, kuriant tinklo projektą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                             Rasa Varanauskaitė 


