VARĖNOS KRAŠTO VVG
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2019 m. vasario 28 d. Nr. VS-1
Varėna
Posėdis įvyko 2019 m. vasario 28 d. 13 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Saulevičius.
Posėdžio sekretorė – Regina Baltikauskienė.
Dalyvavo: 29 nariai su 30 balsų iš 58, kvorumas buvo. Dalyvių sąrašas pridedamas.
Posėdžio pirmininkas Povilas Saulevičius pristatė Varėnos krašto VVG visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkę:
1.

Dėl naujų narių priėmimo į Varėnos krašto VVG; pranešėjas VVG pirmininkas

Povilas Saulevičius.
2.

Dėl Varėnos rajono savivaldybės atstovo tvirtinimo Varėnos krašto VVG tarybos

nariu; pranešėjas VVG pirmininkas Povilas Saulevičius.
3.

Dėl Varėnos krašto VVG tarybos pirmininko rinkimų; pranešėjas VVG pirmininkas

Povilas Saulevičius.
SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Povilas
Saulevičius, Varėnos krašto VVG (toliau - VVG) pirmininkas, sekretore Regina Baltikauskienė,
VVG VPS administratorė.
Kitų siūlymų susirinkimo dalyviai nepateikė.
NUTARTA. Bendru sutarimu skirti susirinkimo pirmininku Povilą Saulevičių, sekretore
Reginą Baltikauskienę.
Povilas Saulevičius pažymėjo, kad susirinkimo kvorumas yra (balso teisę turinčių narių
skaičius yra 30).
SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Pirmininkas pagarsino susirinkimo darbotvarkę ir
paklausė, gal dar kas nors turi papildomų klausimų, kurie turėtų būti įtraukti į darbotvarkę.
Vilma Miškinienė pabrėžė, kad reikia keisti klausimų eiliškumą – pirmas klausimas turi
būti svarstomas pabaigoje.
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl šio siūlymo.
BALSAVO: už – 24; prieš – 0, susilaikė – 4.
1 balso teisę turintis VVG narys balsavime nedalyvavo.

NUTARTA. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę, nukeliant pirmojo klausimo svarstymą į
susirinkimo pabaigą.
SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. Pirmininkaujantis pasiūlė išrinkti balsų
skaičiavimo komisiją ir į ją pasiūlė Sigitą Švedę ir Genę Ramaškienę.
Genė Ramaškienė savo kandidatūrą atsiėmė.
Pirmininkaujantis paklausė ar būtų kitų siūlymų.
Vilma Miškinienė pasiūlė Tautvydą Kropį ir Luką Povilauską.
Kitų siūlymų susirinkimo dalyviai neturėjo.
VVG pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl balsų skaičiavimo komisijos skyrimo.
NUTARTA. Bendru sutarimu skirti pasiūlytus asmenis į balsų skaičiavimo komisiją.
1. SVARSTYTA. Varėnos rajono savivaldybės atstovo tvirtinimas Varėnos krašto VVG
tarybos nariu.
Pranešėjas pagarsino, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija į VVG tarybą
delegavo Irmantą Laniauską, bet praėjusio visuotinio susirinkimo metu šis kandidatas nebuvo
išrinktas. Pirmininkas pasiūlė dar kartą balsuoti už Irmanto Laniausko kandidatūrą.
Susirinkimo dalyviai kandidatui į VVG tarybos narius klausimų neturėjo.
BALSAVO: už – 29; prieš – 0, susilaikė – 0.
1 balso teisę turintis susirinkimo dalyvis balsavime nedalyvavo.
NUTARTA. Patvirtinti Irmanto Laniausko kandidatūrą, išrenkant jį VVG tarybos nariu.
2. SVARSTYTA. Varėnos krašto VVG tarybos pirmininko rinkimai.
Pirmininkaujantis pagarsino, kad VVG tarybos pirmininku gali tapti tik VVG tarybos narys
ir paragino teikti kandidatūras.
Laima Vilbikienė pasiūlė Rimutės Avižinienės kandidatūrą.
Vilma Miškinienė pasiūlė naujai išrinkto tarybos nario Irmanto Laniausko kandidatūrą.
Pirmininkaujantis paklausė ar būtų siūlomi kiti kandidatai.
Susirinkimo dalyviai daugiau siūlymų neturėjo.
Pirmininkaujantis pasiūlė kandidatams pasisakyti.
Rimutė Avižienė sutiko būti kandidate į VVG tarybos pirmininko pareigas ir papasakojo
apie savo veiklą VVG.
Irmantas Laniauskas taip pat sutiko su siūloma kandidatūra ir papasakojo apie savo
projektinę veiklą.
Pirmininkaujantis pasiūlė susirinkimo dalyviams balsuoti dėl pasiūlytų kandidatų į VVG
tarybos pirmininkus ir paaiškino, kad vienas balso teisę turintis narys gali balsuoti tik už vieną
kandidatą.

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti.
Dėl Rimutės Avižinienės:
BALSAVO. Už – 9.
Dėl Irmanto Laniausko:
BALSAVO. Už – 19.
2 balso teisę turintys dalyviai balsavime nedalyvavo.
NUTARTA. Varėnos krašto VVG tarybos pirmininku išrinkti Irmantą Laniauską.
3. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į Varėnos krašto vietos veiklos grupę.
Pranešėjas Povilas Saulevičius pagarsino, kad gauti ūkininko Algimanto Latvio ir Živilės
Babravičės, veikiančios pagal verslo liudijimą, prašymai įstoti į Varėnos krašto VVG ir informavo
susirinkimo dalyvius apie pretendentų į Varėnos krašto VVG narius vykdomą veiklą ir priminė, kad
šis klausimas jau turėjo būti svarstomas praėjusiame visuotiniame narių susirinkime, tačiau tuomet
dalis VVG narių šio klausimo svarstyme nebedalyvavo, todėl sprendimui priimti nebuvo užtikrintas
kvorumas, dėl minėtos priežasties šis klausimas svarstomas pakartotinai.
Margionių kaimo bendruomenės įgaliotas asmuo Lukas Povilauskas išsakė repliką, kad
jeigu nėra atvykusio suinteresuoto asmens, tai jo klausimą reikėtų atidėti. Susirinkimo pirmininkas
priminė dalyviams, kad praėjusiame posėdyje, kuomet buvo svarstomas kandidato priėmimo
klausimas, jam nebuvo suteikta proga pasisakyti, o į šį visuotinį narių susirinkimą potencialus VVG
narys negalėjo atvykti, tad pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl šio klausimo svarstymo
Susirinkimo dalyviai pritarė šiai nuomonei.
Pirmininkaujantis pakvietė pasisakyti Živilę Babravičę.
Pretendentė papasakojo apie vykdomą veiklą.
Genė Ramaškienė pažėrė kaltinimus dėl pretendentės nesąžiningumo, skaičiuojant balsus
per praėjusį visuotinį narių susirinkimą. Lukas Povilauskas replikavo, kad norima įstoti tik tam, kad
galima būtų pasinaudoti europine parama bei įžvelgė galimas sąsajas su politika. Salėje kilo
šurmulys. VVG pirmininkas nutraukė diskusijas ir paragino susirinkimo dalyvius elgtis pagarbiai ir
neįžideinėti žmonių.
Pretendentė atsakė, kad nepretenduoja į VVG administruojamą paramą, politinėje veikloje
nedalyvauja ir, kad nori įstoti į VVG todėl, kad jai rūpi Varėnos kraštas ir, kad nori sekti, kaip
įgyvendinama Varėnos krašto VVG vietos plėtros strategija.
Lukas Povilauskas pasiūlė nepriimti šios pretendentės į VVG narius.
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl Živilės Babravičės priėmimo į VVG narius.
BALSAVO: už – 11; prieš – 8, susilaikė – 8.
2 balso teisę turintys VVG nariai balsavime nedalyvavo.

NUTARTA. Nepriimti Ž. Babravičės į Varėnos krašto VVG.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Povilas Saulevičius
Regina Baltikauskienė

