
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „KEISDAMIESI KEIČIAME“  

VIETUALAUS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  

   

PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 22 d. Nr. VSP-01 

 

Molėtai 

 

 

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

visuotinis narių susirinkimas per MS Teams platformą: 

Susirinkimo pradžia – 2021 m. balandžio 22 d. 15:00 val. 

Visuotinio VVG narių susirinkimo dokumentai buvo siųsti šiems 23 adresatų - 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; 

Vilma Mečiukonienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

vilma.meciukoniene@moletai.lt;  

Kęstutis Kaminskas, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

k.kaminskas@moletai.lt; 

Virgilijus Mozūra, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

virgismozura@gmail.com; 

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

Ina Jamantienė, verslo atstovas, i.jamantiene@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:  

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

2. VO Videniškių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - 

Kristina Pumputienė);  

3. VO Verbiškių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Janina 

Leišienė);  

4. VO Dubingių bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - 

Violeta Navickienė);  

5. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius, pilietinės visuomenės atstovas 

(atstovauja - Vytautė Mozūrienė);  

6. Asociacija Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas”, pilietinės visuomenės atstovas 

(atstovauja - Lina Dieninė);  

7. Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija, pilietinės visuomenės atstovas 

(atstovauja - Kristina Pumputienė);  

8. VO Joniškio bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Vidas 

Stepanavičius);  

9. Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas (atstovauja - Vaida Saugūnienė, 

Virginija Pusvaškienė, Vilma Mečiukonienė, Aidonas Užubalis);  

10. Ina Jamantienė, verslo atstovas; 

11. Molėtų krašto verslininkų asociacija, verslo atstovas (atstovauja - Vytis Štelbys);  

12. R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“, verslo atstovas (atstovauja - Robertas Rabcevičius);  

13. VšĮ „Arino namai“, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Rima Andrukonienė);  

14. VšĮ „Bendrystės centras“, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Vaida 

Bacenskaitė). 

VVG administracijos darbuotojos: 

1. Dalia Mikelinskienė, Molėtų r. VVG VPS administravimo vadovė;  

2. Janina Leišienė, VPS administratorė;  

3. Eglė Skardytė, VPS finansininkė. 

VVG nariais prašymus pateikusių organizacijų atstovai:  

1. Vilija Budrionienė, atstovaujanti Viešąją įstaigą Universalus daugiafunkcis centras 

„Kaimynystės namai“; 

2. Vida Šeikienė, atstovaujanti Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenę „Gojelis“; 

3. Aidas Launikonis, atstovaujantis VšĮ „Sodela“. 

 

Susirinikimo dalyvių sąrašas pridedamas.  

Susirinkime dalyvavo 14 balso teisę turinčių VVG narių ( iš 19 esamų VVG narių), 

kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ: 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad siūloma keisti darbotvarkę:  

klausimą dėl VVG narių išbraukimo siūloma atskirai iškelti į darbotvarkės pradžią, o 

klausimą „Dėl V. Stepanavičiaus prašymo atleisti iš VVG Valdybos nario pareigų ir naujo 

VVG Valdybos nario išrinkimo“ pakeisti į „Kiti klausimai“, kadangi, V. Stepanavičius 

atsiėmė savo prašymą ir sutiko toliau eiti VVG Valdybos nario pareigas. Siūloma 

darbotvarkė:  

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

2. Dėl VVG narių išbraukimo. 



3. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

4. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo. 

5. Dėl naujų VVG narių priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo. 

6. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

    Klausimų nepateikta.  

Prieš balsavimą susirinkimo sekretorė Dalia Mikelinskienė patikslino, kad virtualiame 

susirinkime prisijungę dalyvauja 12 balso teisę turinčių VVG narių, kvorumas yra. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už pirmąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA:  

Patvirtinti susirinkimo pirmininkės pasiūlytą visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 12. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl VVG narių išbraukimo. 

Molėtų r. VVG VPS administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė informavo, kad dar prieš 

beveik metus yra gautas Reginos Rabcevičienės prašymas išbraukti ją iš VVG narių. Priežastis 

– sveikatos problemos. Kadangi, po šio prašymo daugiau visuotinių susirinkimų nebuvo, 

klausimas nusikėlė į šiuos metus. Prieš susirinkimą buvo susisiekta telefonu ir pasitikslinta - 

Reginos Rabcevičienės situacija ir prašymas nepasikeitė. 

    Klausimų nepateikta. 

    Prieš balsavimą susirinkimo sekretorė Dalia Mikelinskienė patikslino, kad prie susirinkimo 

prisijungė Vidas Stepanavičius, atstovaujantis VO Joniškio bendruomenės centrą, todėl dabar 

virtualiame posėdyje prisijungę dalyvauja 13 balso teisę turinčių VVG narių. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už antrąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA: 

Išbraukti Reginą Rabcevičienę iš VVG narių. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 13. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.  

Susirinikimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad VNS teikiamai veiklos 

ataskaitai pritarta 2021 03 24 vykusiame virtualiame valdybos posėdyje. Veiklos ataskaita 

susipažinimui visiems VVG nariams prieš susirinkimą pateikta el. paštu. Joje apžvelgta VVG 

valdymo struktūra, veiklos tikslai, veikla per 2020 metus, VVG narių skaičius, organizacijos 

darbuotojai, valdybos posėdžiai, 2020 m. pateiktos paraiškos ir įgyvendinami projektai bei kt. 

informacija. 

Klausimų nepateikta. 

     Prieš balsavimą susirinkimo sekretorė patikslino, kad prie susirinkimo prisijungė Robertas 

Rabcevičius, atstovaujantis R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“, todėl dabar virtualiame posėdyje 

prisijungę dalyvauja 14 balso teisę turinčių VVG narių. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už trečiąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA: 

Patvirtinti 2020 m. veiklos ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 14. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 



 4. SVARSTYTA. Dėl Finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimas. 

Susirinikimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad finansinėms ataskaitoms 

(finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto 

pastabos) pritarta 2021 03 24 vykusiame virtualiame valdybos posėdyje. Finansinės ataskaitos 

(finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto 

pastabos) pateiktos susipažinimui visiems VVG nariams prieš susirinkimą el. paštu.  

Klausimų nepateikta. 

 Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už ketvirtąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

NUTARTA: 

Patvirtinti finansines ataskaitas už 2020 m. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 14. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl naujų VVG narių priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo. 

 Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad prašymus tapti Molėtų r. VVG 

nariais yra pateikę VšĮ „Sodela“, Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“ ir Viešoji 

įstaiga Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“. Pateikusieji prašymus 

kviečiami trumpai prisistatyti. Vilija Budrionienė pristatė Viešąją įstaigą Universalus 

daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“, Vida Šeikienė pristatė Molėtų r. ekologinių ūkių 

bendruomenę „Gojelis“ ir Aidas Launikonis telefonu pristatė VšĮ „Sodela“. 

    Klausimų prisistačiusiems nepateikta.  

    Susirinkimo sekretorė Dalia Mikelinskienė pristatė atnaujintą VVG narių sąrašą, kuriame 

yra 21 narys.  

    Klausimų nepateikta. 

    Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už penktąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

 

NUTARTA: 

1. Priimti į Molėtų r. VVG narius VšĮ „Sodela“, atstovaujamą Aido Launikonio, Molėtų r. 

ekologinių ūkių bendruomenę „Gojelis“, atstovaujamą Vidos Šeikienės ir Viešąją įstaigą 

Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“, atstovaujamą Vilijos Budrionienės. 

2. Patvirtinti atnaujintą VVG narių sąrašą, kurį sudaro 21 narys. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 14. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

 6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 Molėtų r. VVG VPS administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė informavo apie Žemės 

ūkio ministerijos pristatytas gaires „LEADER“ programos pereinamajam laikotarpiui, keliamus 

reikalavimus vietos veiklos grupėms dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rodiklių 

pasiekimo. Taip pat, informavo, kad dar ne visi VVG nariai yra susimokėję nario mokestį už 

2020 m., todėl paragino nesusimokėjusius nedelsti ir susimokėti.  

 Nutarimų šiuo klausimu nebuvo. 

      

 

Susirinkimo pirmininkė                                          Vaida Saugūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                   Dalia Mikelinskienė     

 


