
DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS VALDYBOS POSĖDŽIO 
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA 

PROTOKOLAS 
 

2022 m. sausio 28  d. Nr. 1 
Druskininkai 

Druskininkų vietos veiklos grupės vietos valdybos posėdis rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. sausio 25 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. sausio 28 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacija valdybos nariams siunčiama el. paštu. 

 

Dokumentai buvo siųsti šiems adresatams: 

1. Auguvienė Gražina, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė,                                                      

el. p. bilsobendruomenė@gmail.com; 

2. Bocisienė Rima, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė, el. p. rima.bocisiene@gmail.com; 

3. Lukšienė Rasa, vietos valdžios sektoriaus atstovas, el. p. rasa.luksiene@druskininkai.lt; 

4. Kavaliauskas Juozas, verslo sektoriaus atstovas, el. p. kalviosmugis@gmail.com; 

5. Kirkauskienė Vaiva, vietos valdžios sektoriaus atstovas, el. p. 

vaiva.kirkauskiene@druskininkai.lt; 

6. Krancevičius Antanas, vietos valdžios sektoriaus atstovas, el. p. antanas.k@druskininkai.lt; 

7. Krivonienė Žaneta, vietos valdžios sektoriaus atstovas, el. p. krivoniene@gmail.com; 

8. Remeika Rokas, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė,                                                           

el.p. 1993sakor@gmail.com; 

9. Remeikienė Edita,  pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė,                                                          

el. p. remeikiene.edita@gmail.com; 

10. Sadauskas Juozas, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas,                                                            

el. p. jaskoniunaujasodesbendruomene@gmail.com; 

11. Vaikšnoras Vytautas, verslo sektoriaus atstovas, el. p. vvaisnoras@yahoo.com; 

12. Vailionis Antanas, verslo sektoriaus atstovas, el. p. antanas.vailionis@gmail.com; 

13. Vaičiulionienė Jūratė,  pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė, el.p. 

vieciunu.versme@gmail.com; 

14. Valentukevičius Saulius, verslo sektoriaus atstovė, el.p. autocomma@gmail.com; 

15. Vilčinskienė Alma, verslo sektoriaus atstovas, el. p, a.vilcinksiene@gmail.com; 

16. Zakarackas Tadas, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas, el. p. 

tadaszakarackas@gmail.com. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 9 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir pridedamų dokumentų 

pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–

2020 m. strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant 

turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 tvirtinimo. 

3. Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės (toliau – grupė) nario keitimo. 

(Siūloma į grupę nuo vietos valdžios deleguoti valdybos narę Rasą Lukšienę, vietoje Benjamino Čepo 

(buvusio valdybos nario). 

 

Dalyvavo 16 narių iš 16: Auguvienė Gražina, Bocisienė Rima, Lukšienė Rasa, Kavaliauskas 

Juozas, Kirkauskienė Vaiva, Krancevičius Antanas, Krivonienė Žaneta, Remeika Rokas, 

Remeikienė Edita,  Sadauskas Juozas, Vaikšnoras Vytautas, Vailionis Antanas, Vaičiulionienė 

Jūratė,  Valentukevičius Saulius, Vilčinskienė Alma, Zakarackas Tadas. 
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1. SVARSTYTA:  Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

 

Valdybos nariams elektroninėmis priemonėmis buvo išsiųsta VPS metinė įgyvendinimo 

ataskaita už 2021 m.  

 

NUTARTA: patvirtinti parengtą VPS metinės įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. 

Pritarta vienbalsiai, (16 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

 

2. SVARSTYTA:  Dėl Kvietimo Nr. 9 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir pridedamų 

dokumentų pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos 

plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai 

panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 tvirtinimo. 

 

 

 Valdybos nariams elektroninėmis priemonėmis buvo išsiųsta Kvietimo Nr. 9 informacija, 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas ir pridedami dokumentai pagal Vietos plėtros strategijos 

„Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę 

„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 

 

NUTARTA: patvirtinti Kvietimo Nr. 9 informaciją, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir 

pridedamus dokumentus pagal Vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei 

plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-7. 

Pritarta vienbalsiai, (16 UŽ, 0 PRIEŠ,  0 SUSILAIKĖ). 

 

 

3. SVARSTYTA:  Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės (toliau – grupė) nario 

keitimo. (Siūloma į grupę nuo vietos valdžios deleguoti valdybos narę Rasą Lukšienę, vietoje 

Benjamino Čepo (buvusio valdybos nario). 

 

 Valdybos nariams elektroninėmis priemonėmis buvo išsiųstas pasiūlymas į VPS įgyvendinimo 

valdymo ir stebėsenos grupę deleguoti naują valdybos narį nuo vietos valdžios. Benjaminas Čepas 

nuo 2021 m. rugsėjo 29 d. jau nebėra valdybos narys. Pasiūlyta vietoj jo deleguoti valdybos narę, 

vietos valdžios atstovę, Rasą Lukšienę. 

 

NUTARTA:  Pritarti VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės (toliau – grupė) nare rinkti 

valdybos narę Rasą Lukšienę, kuri atstovauja vietos valdžios sektoriui.  

Pritarta vienbalsiai, (15 UŽ, 0 PRIEŠ,  1 SUSILAIKĖ). 

 

Atsižvelgiant į tai, kad balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavo 16 valdybos narių  

laikoma, kad balsavimas taikant rašytinę informaciją yra tinkamas ir įvykęs. 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Vaiva Kirkauskienė 

 

Posėdžio sekretorė                Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 


