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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

BALSAVIMAS EL. BŪDU 

2020 m. birželio 18 d. Nr. T-4 

Varėna 

 

Balsavimas vyko nuo 2020 m. birželio 15 d. 13:20 iki 2020 m. birželio 18 d. 13 val.  

Svarstomus klausimus tarybos nariams išsiuntė Aldas Miečinskas. 

Balsavime dalyvavo 8 Varėnos krašto VVG tarybos nariai iš 11: Žilvinas Baublys, Vilma 

Miškinienė, Dalia Šmigelskienė, Irmantas Laniauskas, Rimutė Avižinienė, Jurgita Kosinskaitė, Milda 

Balkuvienė, Eimantas Rapšys.  

SVARSTYTA. 1. Dėl dvylikto kvietimo teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Parama 

verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4; 

2. Dėl trylikto kvietimo teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

plėtoti“ (LEADER-19.2-16). 

Administracijos vadovas Aldas Miečinskas birželio 15 d. tarybos nariams išsiuntė el. laiškus su 

tekstu ir priedais (kvietimo tekstai, finansavimo sąlygų aprašai): „Atsižvelgiant į besibaigiantį LR 

Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos teritorijoje  ir mūsų sutarimus ankstesniuose 

posėdžiuose, dalis Varėnos krašto VVG tarybos posėdžių toliau bus organizuojami el. būdu. Turime 

svarbių klausimų, susijusių su naujais vietos projektų kvietimais. 

Norime pakviesti atlikti Varėnos krašto VVG tarybos narių balsavimą e-paštu iki šių metų 

birželio 18 d. 13 val. šiais klausimais: 

1. Dėl dvylikto kvietimo teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Parama verslo pradžiai 

ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (pritariu / nepritariu); 

2. Dėl trylikto kvietimo teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

plėtoti“ (LEADER-19.2-16) (pritariu / nepritariu). 

Balsuojant reikia atsiųsti atgal e-laišką adresais aldas.m@varenosvvg.lt ir info@varenosvvg.lt 

su aukščiau pateiktu tekstu, paliekant tik vieną iš nurodytų variantų: arba pritariu, arba nepritariu.“ 

Tarybos nariai klausimų Aldui Miečinskui neturėjo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA: 1. Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 pagal VPS priemonės 

„Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 
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pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.4 finansavimo sąlygų aprašus ir kitus susijusius dokumentus; 

2. Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 pagal VPS priemonę „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

plėtoti“ (LEADER-19.2-16) finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

 

 

Balsavimą organizavo                                                                                Aldas Miečinskas 


