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VARĖNOS KRAŠTO VVG 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

BALSAVIMAS EL. BŪDU 

2023 m. sausio 9 d. Nr. T-1 

Varėna 

 

Balsavimas vyko nuo 2023 m. sausio 2 d. 15:46 iki 2023 m. sausio 9 d.16 m val.  

Svarstomus klausimus tarybos nariams išsiuntė Aldas Miečinskas. 

Balsavime dalyvavo 8 Varėnos krašto VVG tarybos nariai iš 11: Irmantas Laniauskas, Dalia 

Šmigelskienė, Danutė Blažulionienė, Deimantas Sereičikas, Virginija Paulauskaitė, Jonas Jezepčikas, 

Jurgita Kosinskaitė ir Dalia Balevičiūtė. 

SVARSTYTA.  

1. Dėl Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016 – 2023 metams keitimo,, 

pratęsiant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  terminą iki 2024 rugsėjo 1 d.; (Keičiasi projektų 

įgyvendinimo laikotarpis ir apimtys pagal metus). 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA. Pritarti Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016 – 2023 metams pratęsimui 

iki 2024 m. rugsėjo 1 d. 

 

2. Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 12 VPS priemonės „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (toliau – VPS priemonės 

veiklos sritis) vietos projektams finansavimo sąlygų aprašo keitimo, pratęsiant vietos projektų 

įgyvendinimo terminą iki 2024 birželio 1 d.; 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA. Pakeisti Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 12 VPS priemonės „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (toliau – VPS priemonės 

veiklos sritis) vietos projektams finansavimo sąlygų aprašą, pratęsiant vietos projektų įgyvendinimo 

terminą iki 2024 birželio 1 d.; 

3. Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 12 VPS priemonės „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (toliau – VPS priemonės 

veiklos sritis) vietos projektams finansavimo sąlygų aprašo keitimo, pratęsiant vietos projektų 

įgyvendinimo terminą iki 2024 birželio 1 d.; 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 
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NUTARTA. Pakeisti Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 12 VPS priemonės 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos projektams finansavimo sąlygų aprašą, pratęsiant vietos projektų 

įgyvendinimo terminą iki 2024 birželio 1 d.; 

4. Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 21 VPS priemonės „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (toliau – VPS priemonės veiklos 

sritis) vietos projektams, finansuojamiems iš EURI fondo lėšų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 21 VPS priemonės 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos projektams, finansuojamiems iš EURI fondo lėšų finansavimo sąlygų 

aprašą. 

5. Dėl Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016 – 2023 metams 2022 metų 

įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. 

BALSAVO: už – 8, prieš – 0. 

NUTARTA. Pritarti Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016 – 2023 metams 2022 metų 

įgyvendinimo ataskaitai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Irmantas Laniauskas  

 

 

 

Balsavimą organizavo                                                                                Aldas Miečinskas 

 


