
 1 

ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-05-11 Nr. 17 

Varėna 

Posėdis vyko 2020-05-11 16:00 val.  

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

Posėdžio sekretorė – Ilona Norkūnienė. 

 

Posėdyje dalyvauja: 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos deleguoti Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

darbuotojai:  

1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė;  

2. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo 

pavaduotoja Tatjana Švedienė. 

Verslo įmonių deleguoti asmenys: 

3. UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė. 

Bendruomeninių organizacijų ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų deleguoti asmenys: 

4. VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas Prakopimas;  

5. Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis; 

6. Sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovė Liucijana Markevičienė. 

 

Kiti dalyviai: 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius. 

 

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

valdžios institucijos. Dalyvauja 6 iš 9 narių. 

 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo pakeitimų tvirtinimo.  

2. Dėl Bendrųjų ir prioritetinių projektų atrankos kriterijų Strategijos 1.1.1., 2.1.1. ir 2.2.1 

veiksmams tvirtinimo.  

3. Dėl kvietimo rezerviniams projektams atrinkti tvirtinimo.  
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SVARSTYTA: 

1. Dėl Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo pakeitimų tvirtinimo. 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius išsamiai pristatė 

siūlomus Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo pakeitimus, susijusius su pasiūlymų 

vertinimo procedūromis ir terminais. Pabrėžė, kad administracinis vertinimas keičiasi į vertinimą 

pagal bendruosius kriterijus, o naudos ir kokybės vertinimas keičiasi į vertinimą pagal prioritetinius 

kriterijus, kurie turi būti tvirtinami atskirai prieš kvietimą. 

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą su 

siūlomais pakeitimais. 

 

2. Dėl Bendrųjų ir prioritetinių projektų atrankos kriterijų Strategijos 1.1.1., 2.1.1. ir 2.2.1 

veiksmams tvirtinimo. 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius detaliai pristatė ir 

pakomentavo visus bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus Strategijos 1.1.1., 2.1.1. 

ir 2.2.1 veiksmams.  

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus 

Strategijos 1.1.1., 2.1.1. ir 2.2.1 veiksmams.  

 

 3. Dėl kvietimo rezerviniams projektams atrinkti tvirtinimo.  

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius pristatė kvietimo 

dokumentus. Valdybos narė T. Švedienė pasiteiravo, kodėl nėra numatytas visas finansavimas 

kvietimui. A. Taraskevičius patikslino, kad tikslaus finansavimo konkretiems veiksmams dar nėra 

numačiusi ir Vidaus reikalų ministerija, kadangi pati ministerija skelbdama kvietimą sudaryti 

rezervinius sąrašus kaip tik ir siekia išsiaiškinti konkretų papildomų lėšų poreikį.  Valdybos 

pirmininkė V. Miškinienė pasiūlė, kad kvietimas pradėtų galioti ne tą pačią dieną, bet kitą dieną po 

posėdžio, t. y. nuo gegužės 12 d. Pasiūlymui vienbalsiai pritarta.   

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

 NUSPRĘSTA: Patvirtinti kvietimą rezerviniams projektams atrinkti. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                              Ilona Norkūnienė 


