ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS, PARENGTAS PAGAL ELEKTRONINĘ APKLAUSĄ
2022-01-25 Nr. 11
Varėna
El. apklausa vyko 2022-01-17 13:25 val. – 2022-01-24 17.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Vilma Miškinienė.
Posėdžio sekretorė – Ilona Norkūnienė.
El. apklausos laiškas buvo išsiųsta 9 asociacijos Varėnos miesto Vietos veiklos grupės
nariams:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos deleguotam asmeniui:
1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Vilmai Miškinienei
(vilma.miskiniene@varena.lt).
Verslo įmonių deleguotiems asmenims:
2. UAB „Varėnos statyba“ vadovui Petrui Vytui Valentukevičiui (statyba.diana@zaibas.lt);
3. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentui Virginijui Varanavičiui
(vipreka@gmail.com);
4. UAB „Tandemus“ direktorei Raidai Budrikienei (raida@tandemus.eu);
5. UAB „Staginis“ direktoriui Kęstučiui Jurgelioniui (info@staginis.lt).
Bendruomeninių organizacijų ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų deleguotiems
asmenims:
6. VšĮ „Margoji gamta“ vadovui Raivydui Prakopimui (margojigamta@gmail.com);
7. Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ pirmininkui Vytautui Leonavičiui
(leonaviciusvytas@gmail.com);
8. Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovui Mariui Galiniui (sodelis@gmail.com);
9. Sveikatingumo

klubo

„Ropė“

atstovei

Liucijanai

Markevičienei

(liucijana.markevicene@gmail.com).
Visuotinio susirinkimo nariams el. paštu buvo išsiųsta informacija, kad inicijuojamas
asociacijos Varėnos miesto VVG

narių visuotinį susirinkimas nuotoliniu būdu ir skelbiama

elektroninė apklausa vienu darbotvarkės klausimu:
1. Dėl pritarimo inicijuotiems Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos
pakeitimams.

Visuotinio susirinkimo nariams siūloma pritarti 2021 m. gruodžio 15 d. Varėnos miesto VVG
inicijuotiems strategijos pakeitimams, didinant finansavimą strategijos administravimui (apie 2800
Eur). Asociacijos nariai informuoti, kad jų pritarimas reikalingas, kadangi inicijuotiems pakeitimams
2021 m. gruodžio 28 d. pritarė LR Vidaus reikalų ministerija.
Prie el. laiško prisegtas strategijos lyginamasis variantas. Narių paprašyta pateikti savo
sprendimą UŽ, PRIEŠ arba SUSILAIKAU šiuo konkrečiu klausimu, atsakymą siunčiant el. paštu iki
2022 m. sausio 24 d. Apklausa buvo vykdoma iš asociacijos Varėnos miesto Vietos veiklos grupės
posėdžių sekretorės, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus
vedėjos Ilonos Norkūnienės el. pašto ilona.norkuniene@varena.lt.
Apklausoje dalyvavo ir sprendimą iki numatyto termino pateikė 7 asociacijos nariai: 1)
Varėnos rajono savivaldybės taryba, atstovaujama Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos V. Miškinienės, 2) UAB „Tandemus“, atstovaujama direktorės R.
Budrikienės, 3) VšĮ „Margoji gamta“, atstovaujama vadovo R. Prakopimo, 4) Varėnos rajono futbolo
klubas „Atžalynas“, atstovaujamas klubo pirmininko V. Leonavičiaus; 5) aktyvaus laisvalaikio
klubas „Juostandis“, atstovaujamas M. Galinio; 6) sveikatingumo klubas „Ropė“, atstovaujamas L.
Markevičienės; 7) UAB „Staginis“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Jurgelionio.

Kvorumas yra.
El. apklausos metu balsuota:
UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKAU – 0.
NUSPRĘSTA: Pritarti Varėnos miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos
pakeitimams.

PRIDEDAMA:
1. El. laiškų su balsavimo rezultatais kopijos, 7 lapai.
2. 2016–2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos lyginamasis
variantas, 91 lapas.

Posėdžio pirmininkė

Vilma Miškinienė

Posėdžio sekretorė

Ilona Norkūnienė

