ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-03-26 Nr. 19
Varėna
Posėdis vyko 2021-03-26 14:45 val.
Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė.
Posėdžio sekretorė – Viktorija Batūra.
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;
3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia
Stankevičiūtė.
Verslo įmonių deleguoti asmenys:
4. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Virginijus
Varanavičius.
Bendruomeninių organizacijų ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų deleguoti asmenys:
5. VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas Prakopimas;
6. Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis;
7. Sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovė Liucijana Markevičienė.
Kiti dalyviai:
Asociacijos Varėnos miesto vietos veiklos grupės 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) valdybos
nariams (toliau – Nariai) el. paštu buvo išsiųsta informacija apie nuotolinio susirinkimo laiką ir
datą.
Kvorumas yra, ne mažiau kaip 50 proc. balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios
valdžios institucijos. Dalyvauja 7 iš 9 narių.
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Darbotvarkė:
1. Dėl rezervinių vietos plėtros projektų sąrašo tikslinimo ir VšĮ Margoji gamta gauto
prašymo.
(Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius).

SVARSTYTA:
1. Dėl rezervinių vietos plėtros projektų sąrašo tikslinimo ir VšĮ Margoji gamta gauto
prašymo.
Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius pristatė 3 rezervinius
vietos plėtros projektus: Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projektą „Natos - ne avys,
kas išmano, tas jas gano“, VšĮ „Margoji gamta“ projektą „Į pažintį per fotografiją”, Varėnos
socialinių paslaugų centro projektą „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto
gyventojams“. Pranešėjas atkreipė dėmesį, jog rezerviniame vietos plėtros projektų sąraše esančio
projekto „Į pažinti per fotografiją“ pareiškėjas iš pradžių buvo VšĮ „Margoji gamta“, vėliau projekto
pareiškėju tapo projekto partneris Varėnos miesto VVG, kadangi VšĮ „Margoji gamta“ iki paraiškos
pateikimo Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) nebūtų suėjęs 2-jų metų veiklos vykdymo
laikotarpis. Rezerviniams projektams finansavimo skyrimas užsitęsė (Lietuvos Respublikos
Vyriausybė reikiamas lėšas skyrė š. m. vasario mėn.), o per tą laiką VšĮ „Margoji gamta“ suėjo
dvejų metų veiklos vykdymo terminas. VšĮ „Margoji gamta“ vadovas R. Prakopimas prašo projekto
pareiškėju grąžinti VšĮ „Margoji gamta“ paliekant Varėnos miesto VVG projekto partneriu.
Pranešėjas pažymėjo, kad priežasčių netenkinti VšĮ „Margoji gamta“ vadovo R. Prakopimo
prašymo nėra, kadangi projektą rengė ir veiklas įgyvendins tas pats asmuo.
Pranešėjas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei skyrus finansavimą
minėti vietos plėtros projektai iš rezervinio vietos plėtros projektų sąrašo turi būti perkelti į siūlomų
finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.
Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti išskaidant šį klausimą į dvi dalis: 1) Dėl VšĮ „Margoji
gamta“ gauto prašymo tenkinimo; 2) Dėl siūlymo rezervinius vietos plėtros projektus perkelti į
siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

BALSUOTA:
1) Dėl VšĮ „Margoji gamta“ prašymo tenkinimo;
UŽ – 6, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 1 (VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas
Prakopimas nusišalino nuo balsavimo)
2) Dėl siūlymo rezervinius vietos plėtros projektus perkelti į siūlomų finansuoti vietos
plėtros projektų sąrašą.
UŽ – 7, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.
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NUSPRĘSTA:
1) Pritarti VšĮ „Margoji gamta“ prašymui dėl projekto „Į pažintį per fotografiją“
pareiškėjo keitimo;
2) Pritarti rezervinių vietos plėtros projektų sąrašo perkėlimui į siūlomų finansuoti vietos
plėtros projektų sąrašą.

Posėdžio pirmininkė

Vilma Miškinienė

Posėdžio sekretorė

Viktorija Batūra
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