
 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2020-04-29  Nr.2 

Druskininkai 

Posėdis įvyko 14 val. nuotoliniu būdu - naudojant ZOOM programą. 

Posėdžio pirmininkas – Linas Urmanavičius 

Posėdžio sekretorė – Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė 

Posėdyje dalyvavo 13 asociacijos narių iš 17: Druskininkų savivaldybės taryba (atstovas Linas 

Urmanavičius), Stračiūnų bendruomenė (atstovė Jolanta Miliuvienė), Bilso bendruomenė (atstovė Gražina 

Auguvienė), Leipalingio miestelio bendruomenė (atstovė Žaneta Krivonienė),  Ricielių kaimo bendruomenė 

(atstovas Eimantas Mazaliauskas), Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė (atstovas  Juozas Sadauskas), 

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ (atstovė Jūratė Vaičiulionienė), Švendubrės kaimo bendruomenė 

(atstovė Vaida Grigelytė), Jovaišių kaimo bendruomenė (atstovas Vytautas Gintutis), Neravų kaimo 

bendruomenės (atstovas Benjaminas Čepas), Lietuvos ūkininkų sąjunga Druskininkų padalinys (atstovas 

Antanas Vailionis), fizinis asmuo, verslo atstovė Aurelija  Vilūnienė, UAB „Projektų kalvė“ (atstovas 

Vytautas Vaikšnoras dalyvavo 1 klausimo svarstyme), kaip fizinis asmuo, verslo atstovas Vytautas 

Vaikšnoras dalyvavo 3-7 klausimo svarstymuose). Visiems nariams 2019 m. balandžio 18 d. el. paštais 

išsiųsti kvietimai į susirinkimą ir iš visų narių gautas patvirtinimas, kad jie informaciją gavo. 

Dalyvavo: Alvydas Varanis, Agnė Jazepčikaitė – Gaidienė, Laima Krancevičienė, Algis Bolys, 

Antanas Krancevičius, Kęstutis Miciulevičius. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl nario UAB „Projektų kalvė“ išstojimo; 

2. Dėl naujų narių priėmimo; 

3. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo; 

4. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitų tvirtinimo; 

5. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; 

6. Dėl pritarimo VšĮ „Sūrūs vėjai“ ataskaitai; 

7. Dėl Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių esamos situacijos ir aktualijų 

pristatymo; 

8. Einamieji klausimai. 
 

 1. SVARSTYTA. Dėl nario UAB „Projektų kalvė“ išstojimo. 

 Alvydas Varanis informavo, kad yra gautas Druskininkų vietos veiklos grupės nario,          

UAB „Projektų kalvė“, prašymas išstoti iš asociacijos „Druskininkų vietos veiklos grupė“.  

 NUSPRĘSTA. Tenkinti nario UAB „Projektų kalvė“ prašymą išstoti iš asociacijos 

„Druskininkų vietos veiklos grupė” . 

 Pritarta vienbalsiai (13 UŽ, 0 PRIEŠ,  1 SUSILAIKĖ)  

 

2. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo. 

          Alvydas Varanis informavo kad asociacija yra gavusi fizinio asmens Vytauto Vaikšnoro 

prašymą tapti asociacijos nariu. Vytautas Vaikšnoras veiklą vykdo pagal individualios veiklos 

pažymą Lipliūnų kaime, Leipalingio seniūnijoje. Asmuo pateikė prašymą tapti asociacijos nariu, 

atitinka įstatuose nariams keliamus reikalavimus, pateikti visi tai įrodantys dokumentai. 

NUSPRĘSTA: Priimti į asociaciją „Druskininkų vietos veiklos grupė“ naują narį - fizinį  

asmenį, Vytautą Vaikšnorą, veikiantį pagal individualios veiklos pažymą. 

Pritarta vienbalsiai (12 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ) 

 



  

 

3. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo. 

          Alvydas Varanis informavo, kad Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ išrinko naują pirmininkę - 

vietoje Gabrielė Gudaitienės ja tapo Jūratė Vaičiulionienė. Gautas Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ 

prašymas į valdybos narius vietoje Gabrielės Gudaitienės deleguoti Jūratę Vaičulionienę.  Taip pat siūloma 

valdybos nariu palikti Vytautą Vaikšnorą, pakeičiant tik jo atstovavimą– vietoje UAB „Projektų kalvė“ 

nurodant, kad jis valdyboje verslo sektorių atstovauja kaip fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios 

veiklos pažymą. 

NUSPRĘSTA:  Išrinkti naują asociacijos valdybos narę -  atstovaujančią pilietinės visuomenės 

sektoriui - Jūratę Vaičiulionienę vietoje Gabrielės Gudaitienės. Valdybos nariu palikti Vytautą Vaikšnorą, 

pakeičiant jo atstovavimą – vietoje UAB „Projektų kalvė“ nurodant, kad jis valdyboje verslo sektorių 

atstovauja kaip fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą. 

Pritarta vienbalsiai, (13 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitų 

tvirtinimo. 

Alvydas Varanis išsamiai pristatė Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos 

ataskaitas už 2019 metus. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitas už 

2019 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (13 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

Laima Krancevičienė pristatė ir pakomentavo paruoštą Druskininkų vietos veiklos grupės finansinę 

ataskaitą už 2019 metus. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Druskininkų VVG finansinę ataskaitą už 2019 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (13 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

6. SVARSTYTA: Dėl pritarimo VšĮ „Sūrūs vėjai“ ataskaitai. 

Laima Krancevičienė pristatė Druskininkų VVG ir VVG „Pagėgių kraštas“ bendrai įkurtos viešosios 

įstaigos veiklos ir finansinę ataskaitas, Alvydas Varanis pristatė pasiektus veiklos rezultatus 2019 m. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti VšĮ „Sūrūs vėjai“ veiklos ir finansinę ataskaitas už 2019 metus. 

Pritarta vienbalsiai, (13 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

7. SVARSTYTA: Dėl Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių esamos situacijos ir aktualijų 

pristatymo. 

          Kiekvienas bendruomenės pirmininkas trumpai pristatė vykdomas veiklas, projektus, esamas 

bendruomenių aktualijas, diskutuota apie tai, kaip karantinas keičia veiklų planus. 

              SPRENDIMAS ŠIUO KLAUSIMU NEBUVO PRIIMAMAS 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Linas Urmanavičius 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 


