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ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS, PARENGTAS PAGAL 

ELEKTRONINĘ APKLAUSĄ 
 

2020-03-24 Nr. 16 

Varėna 

El. apklausa vyko 2020-03-16 16:57 val. – 2020-03-23 17.00 val.  

El. apklausos pirmininkė – Vilma Miškinienė. 

El. apklausos sekretorė – Ilona Norkūnienė. 

 

El. apklausos laiškas buvo išsiųsta 9 asociacijos Varėnos miesto Vietos veiklos grupės 

valdybos nariams: 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos deleguotiems Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojams:  

1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Vilmai 

Miškinienei (vilma.miskiniene@varena.lt);  

2. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai Daliai 

Stankevičiūtei (dalia.stankeviciute@varena.lt); 

3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo 

pavaduotojai Tatjanai Švedienei (tatjana.svediene@varena.lt). 

Verslo įmonių deleguotiems asmenims: 

4. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentui Virginijui Varanavičiui 

(vipreka@gmail.com); 

5. UAB „Tandemus“ direktorei Raidai Budrikienei (raida@tandemus.eu); 

6. UAB „Staginis“ direktoriui Kęstučiui Jurgelioniui (info@staginis.lt). 

Bendruomeninių organizacijų ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų deleguotiems 

asmenims: 

7. VšĮ „Margoji gamta“ vadovui Raivydui Prakopimui (margojigamta@gmail.com);  

8. Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovui Mariui Galiniui (sodelis@gmail.com); 

9. Sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovei Liucijanai Markevičienei 

(liucijana.markevicene@gmail.com). 

 

Valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsta informacija, kad dėl šalyje paskelbto karantino 

asociacijos Varėnos miesto VVG  valdybos narių eilinis posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Laiško prieduose prisegta visa posėdžio medžiaga atitinkamai pagal darbotvarkės klausimus ir 

prašoma pateikti savo sprendimą UŽ, PRIEŠ arba SUSILAIKAU konkrečiu klausimu, atsakymą 

siunčiant el. paštu iki 2020 m. kovo 23 d.  Apklausa buvo vykdoma iš asociacijos Varėnos miesto 
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Vietos veiklos grupės posėdžių sekretorės, Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjos Ilonos Norkūnienės el. pašto ilona.norkuniene@varena.lt.  

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo pakeitimo.  

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius 

2. Dėl 4-ojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus patvirtinimo.  

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius A. Taraskevičius 

  

 

Apklausoje dalyvavo ir sprendimus iki numatyto termino pateikė 6 asociacijos valdybos 

nariai: 1) Varėnos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos V. Miškinienės, 2) Varėnos rajono savivaldybės 

administracija, atstovaujama Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojos Tatjanos 

Švedienės; 3) UAB „Tandemus“, atstovaujama direktorės R. Budrikienės, 4) VšĮ „Margoji gamta“, 

atstovaujama vadovo R. Prakopimo, 5) aktyvaus laisvalaikio klubas „Juostandis“, atstovaujamas M. 

Galinio; 6) sveikatingumo klubas „Ropė“, atstovaujamas L. Markevičienės.  

 

Apklausoje nedalyvavo ir sprendimų iki numatyto termino nepateikė 1) Varėnos rajono 

savivaldybės administracija, atstovaujama Socialinės paramos skyriaus vedėjos D. Stankevičiūtės; 

2)  UAB „Staginis“, atstovaujamas direktoriaus K. Jurgelionio; 3) Lietuvos miško grybų ir uogų 

verslininkų asociacija, atstovaujama prezidento V. Varanavičiaus.  

 

Kvorumas yra.  

 

SVARSTYTA: 

1. Dėl Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo pakeitimo. 

Asociacijos nariams pateiktas susipažinti Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros 

strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas su siūlomais 

atitinkamais pakeitimas, parengtas Varėnos miesto VVG strategijos administratoriaus A. 

Taraskevičiaus.  

  

El. apklausos metu balsuota: 

UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKAU – 1. 
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NUSPRĘSTA: Pritarti Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašui su pakeitimais.  

 

2. Dėl 4-ojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus patvirtinimo.  

Asociacijos nariams priede pateiktas susipažinti 4-ojo kvietimo teikti projektinius 

pasiūlymus dokumentas, parengtas Varėnos miesto VVG strategijos administratoriaus A. 

Taraskevičiaus. Valdybos narė T. Švedienė teikdama sprendimą pastebėjo, kad kvietimo 15 p. turi 

būti ne 2019, o 2020 m., iškėlė klausimą, ar esant dabartinei situacijai tikrai bus organizuojamas 

seminaras kovo 26 d. Strategijos administratorius pritarė siūlomiems pakeitimams ir valdybos 

nariams patikslino, kad kvietimo dokumento (2 priedą) paskutinė grafa, atsižvelgiant į 

susiklosčiusią situaciją dėl karantino, bus išdėstyta taip: 

Informacinis seminaras projektinių pasiūlymų rengėjams numatomas kovo pab.-balandžio 

mėn. (priklausomai nuo situacijos, gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu). Konkreti data, vieta ir 

laikas bus paskelbti papildomai.   

 

 

El. apklausos metu balsuota: 

UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKAU – 0. 

NUSPRĘSTA: Pritarti 4-ojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dokumentui su 

siūlomais pakeitimais.  

 

PRIDEDAMA:  

 1. El. laiškų su balsavimo rezultatais kopijos, 8 lapai. 

 2. Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, 23 lapai. 

 3. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4, 3 lapai. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vilma Miškinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                              Ilona Norkūnienė 


