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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS 

 

2021-03-26 Nr. 9 

Varėna 

Posėdis vyko 2021-03-26 14:00 val.  

Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

Posėdžio sekretorė – Viktorija Batūra. 

 

Posėdyje dalyvauja: 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos deleguotas asmuo:  

1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė.  

Verslo įmonių deleguotas asmuo: 

2. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus 

Varanavičius; 

3. UAB „Varėnos statyba“ vadovas Petras Vytas Valentukevičius. 

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; 

7. Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkas Vytautas Leonavičius. 

Kiti dalyviai: 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius. 

Posėdyje nedalyvauja: 

1. AB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė; 

2. UAB „Staginis“ direktorius Kęstutis Jurgelionis. 

 

Asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos miesto VVG) visuotinio 

narių susirinkimo nariams (toliau – Nariai) el. paštu buvo išsiųsta informacija apie nuotolinio 

susirinkimo laiką ir datą, bei laiško prieduose prisegta visa susirinkimo medžiaga atitinkamai pagal 

darbotvarkės klausimus. 

Kvorumas yra. Dalyvauja 7 iš 9 Narių. 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.   

(Varėnos miesto VVG valdybos pirmininkė V. Miškinienė) 

2. Dėl Varėnos miesto VVG vadovo metinės ataskaitos patvirtinimo.   
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(Varėnos miesto VVG vadovas P. V. Valentukevičius) 

3. Dėl Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.  

(Varėnos miesto VVG finansininkė D. Kairevičienė) 

4. Dėl Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaitos patvirtinimo.  

(Varėnos miesto VVG revizorė Č. Ulbinaitė) 

5. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 

2020 m. patvirtinimo. 

(Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius) 

6. Kiti klausimai. 

(Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius) 

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.  
 

Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo pirmininkė V. Miškinienė pasiūlė 

pakeisti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymo eiliškumą, 

sukeičiant darbotvarkės 3-ąjį klausimą su 4-uoju, t.y. pirmiausia Nariams pateikti svarstyti 

revizoriaus ataskaitą, o vėliau finansinių ataskaitų rinkinį. 

 BALSUOTA:  

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir 

pritarti joje numatytų klausimų eiliškumo pakeitimui, sukeičiant darbotvarkės 3-ąjį klausimą su 4-

uoju. 

 

2. Dėl Varėnos miesto VVG vadovo metinės ataskaitos patvirtinimo.   

Varėnos miesto VVG vadovas P. V. Valentukevičius Nariams pristatė savo 2020 m. metų 

veiklos ataskaitą. 

BALSUOTA:  

UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 1 (P. V. Valentukevičius nusišalino nuo balsavimo).  

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG vadovo metinę ataskaitą. 

 

3. Dėl Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaitos patvirtinimo. 

Nariai buvo susipažinti su Varėnos miesto VVG revizoriaus ataskaita, parengta Varėnos 

miesto VVG revizorės Č. Ulbinaitės. 

BALSUOTA:  

UŽ – 7, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
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NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG metinę revizoriaus ataskaitą. 

 

4. Dėl Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

Varėnos miesto VVG finansininkė D. Kairevičienė pristatė Nariams Varėnos miesto VVG 

metinių finansinių ataskaitų rinkinį: Varėnos miesto VVG finansinės atskaitomybės aiškinamąjį 

raštą, 2020 m. veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitas. 

BALSUOTA:  

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

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Varėnos miesto VVG metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

5. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos 

už 2020 m. patvirtinimo. 

Nariams pateikta susipažinti Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo ataskaita už 2020 m., parengta strategijos administratoriaus A. Taraskevičiaus. 

Nauduodamasis vaizdinėmis priemonėmis, strategijos administratoriaus A. Taraskevičiaus, Nariams 

detaliai pateikė Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos 

duomenis: strategijos veiksmų įgyvendinimo ir pasiektų rodiklių apžvalga, strategijos perspektyva 

ir planai, įgyvendinimo pokyčiai, administravimas ir viešinimas; Varėnos miesto VVG veikla, 

gerosios praktikos pavyzdžiai, iššūkiai ir problemos. 

BALSUOTA:  

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

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

įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m. 

 

6. Kiti klausimai. 

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius informavo, jog 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. vasario 17 d. skyrė 53 816,73 Eur finansavimą trims 

Varėnos miesto rezerviniams vietos veiklos projektams. Atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos nebuvo 

numatytos Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos finansiniame plane, 2020 m. 

gegužės mėn. buvo inicijuoti Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos pakeitimai 

dėl šių lėšų įtraukimo. Gavus Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pritarimą dėl 

Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo ir minėtų sumų įtraukimo, 

Pranešėjas prašo Narių pritarimo naujai Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos 

redakcijai su įtrauktomis lėšomis rezerviniams projektams finansuoti. 

BALSUOTA:  

UŽ – 7 , PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. 
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NUSPRĘSTA: Pritarti Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos naujai 

redakcijai su įtrauktomis lėšomis rezerviniams projektams finansuoti. 

 

Posėdžio pirmininkė   Vilma Miškinienė 

Posėdžio sekretorė                                              Viktorija Batūra 


