
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ 

   

PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. VSP-01 

 

Molėtai 

 

 

Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” (toliau VVG) visuotinis narių 

susirinkimas rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. balandžio 23 d.  

rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: elektroniniu paštu. 

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo siųsti šiems 23 adresatams - esamų 19 VVG 

narių atstovams (vardas, pavardė, atstovaujamas VVG narys, atstovaujamas sektorius, 

elektroninio pašto adresai): 

Berta Blažienė, VO Balninkų bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

balninkubc@gmail.com; 

Agnė Gulbinienė, Klubas “Jaunimo brizas”, pilietinės visuomenės atstovas, 

agnesir@gmail.com; 

Kristina Pumputienė, VO Videniškių bendruomenės centras ir Molėtų rajono bendruomenių 

centrų asociacija, pilietinės visuomenės atstovai, kristinagintaras@gmail.com; 

Janina Leišienė, VO Verbiškių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

janina.leisiene@gmail.com; 

Rimantas Žiūras, Žiūrų kaimo bendruomenė “Žiūrai ir kaimynai”, pilietinės visuomenės 

atstovas, ziuraikaimynai@gmail.com; 

Violeta Navickienė, VO Dubingių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

dubingiub@gmail.com, violetanavickiene50@gmail.com; 

Vytautė Mozūrienė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius, pilietinės 

visuomenės atstovas, lznsmoletai@gmail.com, vytaid@gmail.com; 

Dalia Žygelienė, VO Alantos bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

alantosbendruomene@gmail.com, daliazyg@gmail.com; 

Lina Dieninė, Asociacija Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas”, pilietinės 

visuomenės atstovas, meniskaskaimas@gmail.com; 

Vidas Stepanavičius, VO Joniškio bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

vidas.stepanavicius@gmail.com;  

Vaida Saugūnienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

vaidaps@gmail.com; 

Aidonas Užubalis, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

aidonas.uzubalis@moletai.lt;   

Virginija Pusvaškienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

virginija.pusvaskiene@moletai.lt;  

Juozas Kerpė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, Kerpe.j@gmail.com; 

Nijolė Kimbartienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

n.kimbartiene@moletai.lt;  

Kęstutis Kaminskas, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

k.kaminskas@moletai.lt; 

Virgilijus Šironas, verslo atstovas, v.sironas@gmail.com; 

Ina Jamantienė, verslo atstovas, i.jamantiene@gmail.com; 

Regina Rabcevičienė, verslo atstovas, regina.rabceviciene@gmail.com; 



Vytis Štelbys, Molėtų krašto verslininkų asociacija, verslo atstovas, 

moletai.lkta@gmail.com; 

Robertas Rabcevičius, R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“, verslo atstovas, 

robertas.rabcevicius@gmail.com; 

Rima Andrukonienė, VšĮ „Arino namai“, pilietinės visuomenės atstovas, 

rima.and@gmail.com; 

Vaida Bacenskaitė, VšĮ „Bendrystės centras“, pilietinės visuomenės atstovas, 

bendrystescentras@gmail.com; vaida.medeliai@gmail.com.     

       

Posėdžio pirmininkas –  Vaida Saugūnienė, VVG pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius –  Dalia Mikelinskienė, administravimo vadovė.  

 

Dalyvavo: 

Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” (toliau VVG) nariai: VO 

Balninkų bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Berta Blažienė); 

Klubas “Jaunimo brizas”, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Agnė Gulbinienė); VO 

Videniškių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Kristina 

Pumputienė); VO Verbiškių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - 

Janina Leišienė); VO Dubingių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas 

(atstovauja - Violeta Navickienė); Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius, 

pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Vytautė Mozūrienė); VO Alantos bendruomenės 

centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Dalia Žygelienė); Asociacija Tradicinių 

amatų centras “Meniškas kaimas”, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Lina Dieninė); 

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - 

Kristina Pumputienė); VO Joniškio bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas 

(atstovauja - Vidas Stepanavičius); Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas 

(atstovauja - Vaida Saugūnienė, Virginija Pusvaškienė, Juozas Kerpė); Virgilijus Šironas,  

verslo atstovas (atstovauja - Virgilijus Šironas); Regina Rabcevičienė, verslo atstovas 

(atstovauja - Regina Rabcevičienė); Molėtų krašto verslininkų asociacija, verslo atstovas 

(atstovauja - Vytis Štelbys); R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“, verslo atstovas (atstovauja - 

Robertas Rabcevičius); VšĮ „Arino namai“, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Rima 

Andrukonienė); VšĮ „Bendrystės centras“, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Vaida 

Bacenskaitė). 

Dalia Mikelinskienė, Molėtų r. VVG VPS administravimo vadovė; Janina Leišienė, VPS 

administratorė, Eglė Skardytė, VPS finansininkė.  

Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas.  

Posėdyje dalyvavo 17 balso teisę turinčių VVG narių ( iš 19 esamų VVG narių), kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę. 

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo. 

4. Dėl VVG narių prašymų išbraukti ir atnaujinto narių sąrašo tvirtinimo. 

SVARSTYTA. 1. Pritarimas visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine 

procedūra pagal pateiktą darbotvarkę. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir 

karantinas, siūloma visuotinį narių susirinkimą (toliau - VNS) organizuoti rašytine procedūra. 

Patvirtintas VNS rašytinės procedūros būdu aprašas. Aprašas pridedamas.  

Šis siūlymas paremtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. 

nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų 

nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir 



būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 

14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas.  

 Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose.  

Asociacijų įstatymo „7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir 

sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių 

susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“. VVG įstatų 7.4.1. punkte 

nurodyta, kad “ataskaitinį visuotinį Molėtų rajono VVG narių susirinkimą vieną kartą metuose 

šaukia Molėtų rajono VVG pirmininkas, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų 

pabaigos. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės 

klausimus Molėtų rajono VVG pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu išsiunčia 

Molėtų rajono VVG nariams, ne vėliau kaip prieš 3 (tris)  kalendorines dienas iki visuotinio 

narių susirinkimo dienos.”, 7.4.3. punkte rašoma, kad “visuotinis narių susirinkimas laikomas 

teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Molėtų rajono VVG narių. Susirinkimo nutarimai 

priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime Molėtų rajono VVG narių dauguma, išskyrus 

nutarimus dėl įstatų pakeitimo, Molėtų rajono VVG pertvarkymo, reorganizavimo ar jos 

likvidavimo.  Šie nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime Molėtų rajono VVG narių 

balsų”. 

    Klausimų nepateikta.  

NUTARTA:  

Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 17. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

2. SVARSTYTA. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Kaip nurodyta VVG valdybos reglamento 9.8. punkte, valdyba “per 4 mėnesius nuo 

kalendorinių metų pabaigos parengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų 

praėjusių finansinių metų VVG veiklos ataskaitą”. VNS teikiamai veiklos ataskaitai pritarta 

2020 04 15 - 22 vykusiame virtualiame valdybos posėdyje. Veiklos ataskaita pridedama. Joje 

apžvelgta VVG valdymo struktūra, veiklos tikslai, veikla per 2019 metus, VVG narių skaičius, 

organizacijos darbuotojai, valdybos posėdžiai, 2019 m. pateiktos paraiškos ir įgyvendinami 

projektai ir kt. informacija. 

Klausimų nepateikta. 

 

NUTARTA: 

Patvirtinti 2019 m. veiklos ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 17. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

3. SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas. 

Remiantis VVG tinklo įstatų 7.1.8. punktu, NVS “tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, 

Molėtų rajono VVG pirmininko pateiktą veiklos ataskaitą, svarsto ir tvirtina vietos veiklos 

grupės pirmininko ataskaitas”. Finansinėms ataskaitoms (finansinės būklės ataskaita, veiklos 

rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto pastabos) pritarta 2020 04 15 - 22 

vykusiame virtualiame valdybos posėdyje. Finansinės ataskaitos (finansinės būklės ataskaita, 

veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto pastabos) pridedama.   

Klausimų nepateikta. 

 

NUTARTA: 

Patvirtinti finansines ataskaitas už 2019 m. 

Balsavimo rezultatai:  



Balsavo „už“: 17. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

4. SVARSTYTA. VVG narių prašymų išbraukti ir atnaujinto narių sąrašo 

tvirtinimas. 
Remiantis VVG įstatų 7.1.10. punktu, VNS “sprendžia narystės sustabdymo Molėtų rajono 

VVG klausimus”. Keletas neaktyvių ir nario mokesčio nemokančių VVG narių išreiškė norą 

pasitraukti iš organizacijos. Prašymus telefonu arba el. paštu išbraukti iš VVG narių sąrašo 

pateikė: 

1. Vaidas Bekešius. Priežastis - konkrečiai nenurodyta. 

2. Gryta Čepinskaitė. Priežastis - nėra galimybių dalyvauti organizacijos veiklose. 

3. UAB “Kirneilis”. Priežastis - sustabdyta įmonės veikla. 

4. Rasius Janukaitis. Priežastis - nuo 2016 m. gyvena ne Lietuvoje, VVG veikloje 

nedalyvauja.  

Patenkinus šiuos prašymus išbraukti iš VVG narių, atnaujintame narių sąraše vietoje 

buvusių 23 narių, lieka 19. Atnaujintas VVG narių sąrašas pridedamas. 

Klausimų nepateikta. 

 

NUTARTA: 

Patvirtinti VVG narių prašymus išbraukti ir atnaujintą narių sąrašą. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 17. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

 

      

 

Posėdžio pirmininkė                                        Vaida Saugūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                 Dalia Mikelinskienė     
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