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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-06-01 Nr. 18 

Varėna 

Posėdis vyko 2020-05-29 10:00 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. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus 

Varanavičius. 

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 rezervinių projektų vertinimo ataskaitos ir rezervinių projektų sąrašo tvirtinimo 

(Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius). 

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

susijusių su rezervinių projektų sąrašo sudarymu (Varėnos miesto VVG strategijos 

administratorius A. Taraskevičius). 
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3. Dėl dalyvavimo Utenos miesto VVG inicijuojamame projekte partnerio teisėmis 

(Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius). 

4. Dėl Varėnos miesto VVG projektų išorės vertintojo atlygio dydžio nustatymo (Varėnos 

miesto VVG valdybos pirmininkė V. Miškinienė)  

  

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl rezervinių projektų vertinimo ataskaitos ir rezervinių projektų sąrašo tvirtinimo. 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius pristatė pateiktus 3 

rezervinius projektinius pasiūlymus ir jų vertinimo ataskaitą. Visi trys projektiniai pasiūlymai 

siūlomi finansuoti kaip atitinkantys bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos vertinimo 

kriterijus. Pranešėjas taip pat informavo ir atkreipė dėmesį, kad Vidaus reikalų ministerija yra 

pateikusi Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (PFSA), kuriuo numatoma rezervinius 

projektus finansuoti 100 proc. intensyvumu. Posėdžio pirmininkė pasiūlė valdybos nariams iškart 

balsuoti ir už tai, kad jeigu bus patvirtintas naujas PFSA, visi Varėnos miesto VVG strategijos 

rezerviniai projektai būtų siūlomi finansuoti 100 proc. intensyvumu, t. y. finansuojamoji dalis galės 

sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

Valdybos narė T. Švedienė pasiteiravo dėl VšĮ „Margoji gamta“ projektinio pasiūlymo – 

kadangi pareiškėjas neatitinka PFSA 16 punkto, kas bus, jeigu paraiškas įgyvendinančiajai 

institucijai reikės teikti anksčiau nei 2020 m. gruodžio 18 d. A. Taraskevičius patikslino, kad 

kadangi kol kas nėra žinoma, kada tiksliai vyks paraiškų priėmimas, ši paraiška buvo vertinama ir 

atrinkta kaip finansuotina. Jeigu paraiškas įgyvendinančiajai institucijai reikės teikti anksčiau nei 

2020 m. gruodžio 18 d., pareiškėjas mato galimybę šiame projekte dalyvauti kaip partneris 

atitinkamai patikslinant paraišką.  

Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti išskaidant šį klausimą į dvi dalis: 1) Dėl rezervinių 

projektų vertinimo ataskaitos ir rezervinių projektų sąrašo tvirtinimo; 2) Dėl siūlymo rezervinius 

projektus finansuoti 100 proc. intensyvumu, jeigu tai bus reglamentuota atitinkamais teisės aktais.  

 BALSUOTA: UŽ – 5, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 1 (VšĮ „Margoji gamta“ vadovas 

Raivydas Prakopimas nusišalino nuo balsavimo). 

NUSPRĘSTA:  

1) Patvirtinti rezervinių projektų vertinimo ataskaitą ir rezervinių projektų sąrašą.  

2) Siūlyti rezervinius projektus finansuoti 100 proc. intensyvumu, jeigu ministro įsakymu 

bus patvirtinta PFSA nuostata, kad projektų, miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir įtrauktų į 

siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, sudarytą koronaviruso (COVID-19) plitimo 

sukeltų pasekmių mažinimui, finansuojamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. 
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2. Dėl 2016–2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos esminių pakeitimų, 

susijusių su rezervinių projektų sąrašo sudarymu. 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius pristatė esminius 2016–

2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos pakeitimus ir pakomentavo, kad šie pakeitimai 

daugiausia susiję su rezervinių projektų nulemtu atitinkamų rodiklių didėjimu. 

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2016–2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos esminius 

pakeitimus.  

 

3. Dėl dalyvavimo Utenos miesto VVG inicijuojamame projekte partnerio teisėmis.  

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius pristatė Utenos miesto 

VVG inicijuotą projektą ir siūlymą Varėnos miesto VVG dalyvauti šiame projekte partnerio 

teisėmis.  

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

NUSPRĘSTA: Pritarti dalyvavimui Utenos miesto VVG inicijuojamame projekte 

partnerio teisėmis. 

 

4. Dėl Varėnos miesto VVG projektų išorės vertintojo atlygio dydžio nustatymo. 

VVG valdybos pirmininkė V. Miškinienė pristatė VVG projektų išorės vertintojo poreikį ir 

pasiūlė nustatyti jam 50 Eur atlygį už vieno projektinio pasiūlymo įvertinimą. Pastabų ar pasiūlymų 

nepateikta, todėl pasiūlyta balsuoti. 

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

NUSPRĘSTA: Nustatyti Varėnos miesto VVG projektų išorės vertintojo atlygio dydį 50 

Eur už vieno projektinio pasiūlymo įvertinimą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                              Ilona Norkūnienė 


