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

visuotinis narių susirinkimas: 

Susirinkimo pradžia – 2022 m. vasario 17 d. 14:00 val. 

Susirinkimo vieta - Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salė (adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, II 

aukštas). 

Neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo dokumentai buvo siųsti šiems 33 adresatams - 

esamų 24 VVG narių atstovams (vardas, pavardė, atstovaujamas VVG narys, atstovaujamas 

sektorius, elektroninio pašto adresai): 

1. Ona Jurkevičienė, VO Balninkų bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas, 

balninkubc@gmail.com, onajurkeviciene@gmail.com; 

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

agnesir@gmail.com; 

3. Andrius Šironas, Klubas “Jaunimo brizas”, pilietinės visuomenės atstovas, 

andrius@sironija.lt; 

4. Kristina Pumputienė, VO Videniškių bendruomenės centras ir Molėtų rajono 

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

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

janina.leisiene@gmail.com; 

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

atstovas, ziuraikaimynai@gmail.com; 

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

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

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

visuomenės atstovas, vytaid@gmail.com; 

9. Marytė Baliūnaitė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius, pilietinės 

visuomenės atstovas, lznsmoletai@gmail.com; 

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

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

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

visuomenės atstovas, meniskaskaimas@gmail.com; 

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

vidas.stepanavicius@gmail.com;  

13. Vaida Saugūnienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

vaidaps@gmail.com; 

14. Aidonas Užubalis, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

aidonas.uzubalis@moletai.lt;   

15. Virginija Pusvaškienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

virginija.pusvaskiene@moletai.lt;  

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

17. Vilma Mečiukonienė, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

vilma.meciukoniene@moletai.lt;  

18. Kęstutis Kaminskas, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

k.kaminskas@moletai.lt; 

19. Virgilijus Mozūra, Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios atstovas, 

virgismozura@gmail.com; 



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

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

22. Vytis Štelbys, Molėtų krašto verslininkų asociacija, verslo atstovas, 

moletai.lkta@gmail.com; 

23. Raimonda Meiduvienė, Molėtų krašto verslininkų asociacija, verslo atstovas, 

raimondameiduviene@gmail.com; 

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

robertas.rabcevicius@gmail.com; 

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

rima.and@gmail.com; 

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

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

27. Aidas Launikonis, VšĮ „Sodela“, pilietinės visuomenės atstovas, sodelavsi@gmail.com, 

aidaslaunikonis@gmail.com; 

28. Vilija Budrionienė, Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės 

namai“, pilietinės visuomenės atstovas, kaimynystesnamai@gmail.com; 

29. Vida Šeikienė, Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“, verslo atstovas,  

wida.seikiene@gmail.com; 

30. Dalia Mikelinskienė, VšĮ „Idėjų medis“, pilietinės visuomenės atstovas, 

idejumedis@gmail.com; 

31. Birutė Pečiūraitė – Baltuškienė, VšĮ „Miniatiūros“, pilietinės visuomenės atstovas, 

info@miniatiuros.lt; 

32. Sigita Jucevičiūtė, Molėtų rajono ūkininkų sąjunga, verslo atstovas, 

sigita.av@gmail.com; 

33. Darius Pumputis, Molėtų rajono ūkininkų sąjunga, verslo atstovas, 

vilijociai@gmail.com.     

       

Posėdžio pirmininkas –  Vaida Saugūnienė, VVG pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius –  Janina Leišienė, pilietinės visuomenės atstovė (VO Verbiškių 

bendruomenės centras).  

 

Susirinkime dalyvavo: 

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

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

ir Andrius Šironas);  

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 – Marytė Baliūnaitė);  

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

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

Bacenskaitė); 



12. VO Alantos bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja – Dalia 

Žygelienė); 

13. Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“, pilietinės 

visuomenės atstovas (atstovauja – Vilija Budrionienė); 

14. Virgilijus Šironas, verslo atstovas, (atstovauja – pats save); 

15. Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“, verslo atstovas, (atstovauja – Vida 

Šeikienė); 

16. VšĮ “Miniatiūros”, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja - Birutė Pečiūraitė – 

Baltuškienė); 

17. VšĮ „Idėjų medis“, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja – Dalia Mikelinskienė); 

18. Molėtų rajono ūkininkų sąjunga, verslo atstovas, (atstovauja – Darius Pumputis);  

19. VO Balninkų bendruomenės centras, pilietinės visuomenės atstovas (atstovauja – Ona 

Jurkevičienė). 

VVG administracijos darbuotojos: 

1. Živilė Žalienė, administracijos savanorė. 

 

Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas.  

Susirinkime dalyvavo 19 balso teisę turinčių VVG narių ( iš 24 esamų VVG narių), 

kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo. 

2. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" įstatų pakeitimo. 

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

4. Dėl naujos VVG valdybos ir VVG pirmininko rinkimų. 

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo. 

    Molėtų r. VVG pirmininkė Vaida Saugūnienė informuoja, kad teisėtam visuotiniam VVG 

narių susirinkimui reikalinga, jog dalyvautų daugiau kaip pusė visų narių. Iš 24 VVG narių 

visuotiniame susirinkime dalyvauja 19 – kvorumas yra , susirinkimo sprendimai yra teisėti. Visi 

asociacijos nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių susirinkimą elektroniniu 

paštu.  

Susirinkimo pirmininke siūloma Vaida Saugūnienė, o sekretore – Janina Leišienė.  

Klausimų, pasiūlymų ar prieštaravimų nepateikta. 

Molėtų r. VVG pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už pirmąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA:  

Patvirtinti susirinkimo pirmininke Vaidą Saugūnienę, o sekretore Janiną Leišienę.  

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 19. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" 

įstatų pakeitimo. 

Dalia Mikelinskienė pristatė siūlomus Molėtų r. VVG įstatų pakeitimus ir siūlomų 

pakeitimų motyvus: 

1. Siūloma VI skyriaus 6.2. punkte išbraukti „pirmininko pavaduotojas“, kadangi tokia 

pareigybė praktiškai VVG veikloje nenaudojama. 

2. Siūloma išbraukti VIII skyriaus 8.4.1. punktą, kadangi šis apibrėžimas nebeatitinka VPS 

atrankos taisyklių reikalavimo dėl politikų ir politinio pasitikėjimo darbuotojų negalėjimo 

atstovauti valdžios sektoriaus VVG valdymo organuose.  

VPS atrankos taisyklių 4.24. punkte rašoma: „vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje 

veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės 

valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės 



įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, atstovas (išskyrus savivaldybės politikus ir 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo kolegialaus VVG 

valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui“. 

Pakoregavus punktą ir jeigu ateityje vėl keistųsi taisyklės, tektų vien dėl to keisti įstatus. 

Turėti šį apibrėžimą įstatuose neprivaloma. 

3. Keičiama punkto „7.1.5.“ numeracija į „7.1.7.“, punkto „7.1.7.“ į „7.1.8.“, punkto 

„7.1.8.“ į „7.1.9.“, punkto „7.1.9.“ į „7.1.10.“, punkto „7.1.10.“ į „7.1.11.“, punkto „7.4.6.“ į 

„7.4.5.“, punkto „7.4.7.“ į 7.4.6.“ ir punkto „7.4.8.“ į „7.4.7.“, kadangi buvo pastebėtos 

ankstesnėje redakcijoje likusios techninės numeracijos klaidos. 

4. Siūloma VIII skyriaus 8.6. punkto tekstą keisti iš „Molėtų rajono VVG valdybą renka ir 

atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybos darbui vadovauja Molėtų rajono VVG 

pirmininkas. VVG pirmininkas yra valdybos narys“ keisti į „Molėtų rajono VVG valdybą renka 

ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį 

iš savo tarpo renka valdybos nariai.“ Tokiu būdu VVG pirmininkas būtų atsietas nuo valdybos 

ir VVG pirmininku visuotinis narių susirinkimas galėtų išrinkti bet kurį VVG narį, kuris nėra 

valdybos narys.  

5. Siūloma VIII skyriaus 8.10. punkte išbraukti sakinio dalį „o ilgiausiai tas pats asmuo 

kolegialaus valdymo organo nariu gali būti 2 kadencijas“. Tokiu būdu būtų neribojamas 

valdybos narių kadencijų laikas, kadangi atsižvelgiant į kaimo vietovių gyventojų mažėjimą ir 

kt. aktualijas vis sudėtingiau rasti žmones, kurie norėtų savanoriškais pagrindais prisiimti 

atsakomybę tampant VVG valdybos nariu. 1/3 valdybos narių rotacija kas 3 metus vis tiek 

išliktų. VPS atrankos arba administravimo taisyklėse nėra numatytas valdybos narių kadencijų 

ribojimas. Dauguma kitų VVG taip pat yra atsisakę kadencijų ribojimo. 

6. Siūloma IX skyriaus 9.1. punkte VVG pirmininko kadenciją ilginti iš 3 (trejų) metų į 4 

(ketverius) metus. Tokiu atveju, kas 3 metus rotuojant 1/3 valdybos narių, pirmininkas metus 

laiko bus „senasis“, gerai įsigilinęs į valdybos nariams keliamus reikalavimus dėl kvalifikacijos, 

galės sureguliuoti kam kokių privalomų kursų reikia, „įvesti“ naujus valdybos narius į valdybos 

darbą. Išrinkus naują VVG pirmininką, visa valdyba būtų jau ne nauja ir galėtų padėti VVG 

pirmininkui „įsivažiuoti“  į VVG darbus. Būtų labiau užtikrinamas darbų tęstinumas. 

7. Siūloma IX skyriuje ištrinti 9.2. ir 9.4. punktus, tokiu būdu atsisakant VVG pirmininko 

pavaduotojo pareigybės ir funkcijų, kadangi praktikoje tai neveikia, nėra naudojama ir 

neprivaloma. Iki šiol, VVG pirmininkas rašydavo neterminuotą įgaliojimą, kuriame įgaliodavo 

administracijos vadovą, arba šiam nesant administratorių atstovauti VVG įvairiose įstaigose, 

institucijose, teikti reikalingus duomens, pasirašyti sutartis ir kt. dokumentus. Tokia praktika 

galėtu būti naudojama ir toliau. 

8. Natūraliai pasikeičia įstatų patvirtinimo data ir keičiasi pirmininko vardas bei pavardė, 

nes paskutinį kartą įstatai buvo keisti 2015 metais, kai pirmininku buvo Virgilijus Šironas, o 

dabartinių įstatų keitimo metu VVG pirmininkė yra Vaida Saugūnienė.  

    Klausimų nepateikta. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė kviečia balsuoti už antrąjį darbotvarkės 

klausimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA: 

Patvirtinti Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" įstatų pakeitimus. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 19. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

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

Susirinikimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad vadovaujantis įstatų 8.11.1. 

punktu, kuris teigia, jog valdyba priima naujus narius, 2022 m. vasario 14 d. vykusiame VVG 

valdybos posėdyje buvo priimti 3 nauji VVG nariai: VšĮ “Idėjų medis”, VšĮ “Miniatiūros” ir 

Molėtų rajono ūkininkų sąjunga. Kadangi, visų naujų narių atstovai dalyvauja visuotiniame 

VVG narių susirinkime, pakviečiami nauji nariai trumpai prisistatyti. 

Klausimų nepateikta. 



Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė balsuoti už VVG narių sąrašo, kuriame 

yra 24 nariai, patvirtinimą. Visi VVG nariai balsuoja. 

    NUTARTA: 

Patvirtinti VVG narių sąrašą. 

Balsavimo rezultatai:  

Balsavo „už“: 19. 

Balsavo „prieš“: 0. 

 

 4. SVARSTYTA. Dėl naujos VVG valdybos ir VVG pirmininko rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad pagal VVG įstatus, Molėtų 

rajono VVG valdybos nariai rotuoja kas 3 metai proporcingai nuo kiekvieno (pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios) sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus valdymo organo 

narių. Valdyboje yra 11 narių: 5 valdybos nariai iš pilietinės visuomenės, 3 iš verslo ir 3 iš vietos 

valdžios sektoriaus. Taip pat, buvo pristatyti LEADER programos keliami reikalavimai 

valdybai, kurių privalo laikytis vietos veiklos grupės, įgyvendindamos vietos plėtros strategiją 

(jaunų žmonių iki 40 metų amžiaus skaičius valdyboje, socialinių sektorių atstovavimo 

proporcijos, valdybos narių vyrų ir moterų santykis, rotacija).  

Buvo pasiūlyta kandidatus į valdybos narius siūlyti pagal atskirtus sektorius (valdžios, 

verslo, pilietinės visuomenės sektorius). Pirmiausiai buvo keliami kandidatai iš pilietinės 

visuomenės sektoriaus (reikalingi 5 valdybos nariai). Kandidatais buvo pasiūlyti: Marytė 

Baliūnaitė (pakeistų Vytautę Mozūrienę), Dalia Žygelienė, Lina Dieninė, Kristina Pumputienė 

ir Andrius Šironas (pakeistų Vidą Stepanavičių). Kandidatams buvo suteiktas žodis prisistatyti. 

Klausimų kandidatams nepateikta. Po kandidatų pasisakymo susirinkimo pirmininkė Vaida 

Saugūnienė atkreipė dėmesį, kad kandidatų iš pilietinės visuomenės sektoriaus yra lygiai tiek, 

koks reikalingas šio sektoriaus atstovų skaičius valdyboje. Todėl siūloma balsuoti už visą 5 

kandidatų iš pilietinės visuomenės sektoriaus sąrašą. Prieštaraujančių nebuvo. Susirinkimo 

pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė balsuoti už tai, kad Marytė Baliūnaitė, Dalia Žygelienė, 

Lina Dieninė, Kristina Pumputienė ir Andrius Šironas būtų patvirtinti valdybos nariais nuo 

pilietinės visuomenės sektoriaus. Visi VVG nariai balsuoja. Balsavo: “už” – 19, “prieš” – 0. 

Pritarta vienbalsiai. 

 Toliau buvo keliami kandidatai į VVG valdybą nuo vietos valdžios sektoriaus (reikalingi 

3 valdybos nariai). Kandidatais buvo pasiūlyti: Aidonas Užubalis, Virginija Pusvaškienė ir 

Vilma Mečiukonienė (pakeistų Vaidą Saugūnienę). Kandidatams buvo suteiktas žodis 

prisistatyti. Klausimų kandidatams nepateikta. Po kandidatų pasisakymo susirinkimo 

pirmininkė Vaida Saugūnienė atkreipė dėmesį, kad kandidatų iš vietos valdžios sektoriaus yra 

lygiai tiek, koks reikalingas šio sektoriaus atstovų skaičius valdyboje. Todėl siūloma bendru 

sutarimu balsuoti už visą 3 kandidatų iš vietos valdžios sektoriaus sąrašą. Prieštaraujančių 

nebuvo. Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė balsuoti už tai, kad Aidonas 

Užubalis, Virginija Pusvaškienė ir Vilma Mečiukonienė būtų patvirtinti valdybos nariais nuo 

vietos valdžios sektoriaus. Visi VVG nariai balsuoja. Balsavo: “už” – 19, “prieš” – 0. Pritarta 

vienbalsiai. 

Toliau buvo keliami kandidatai į VVG valdybą nuo verslo sektoriaus (reikalingi 3 valdybos 

nariai). Kandidatais buvo pasiūlyti: Vytis Štelbys, Darius Pumputis (pakeistų Virgilijų Široną) 

ir Robertas Rabcevičius. Kandidatams buvo suteiktas žodis prisistatyti. Kadangi, Vytis Štelbys 

ir Robertas Rabcevičius susirinkime nedalyvavo, su jais buvo susisiekta telefonu ir prisistatymai 

vyko įjungus garsiakalbį. Klausimų kandidatams nepateikta. Kadangi, kandidatų į valdybą nuo 

verslo sektoriaus yra lygiai tiek, kokio skaičiaus nuo šio sektoriaus reikia, susirinkimo 

pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė balsuoti už visus tris kandidatus kartu. Prieštaraujančių 

nebuvo. Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė balsuoti už tai, kad Vytis Štelbys, 

Darius Pumputis ir Robertas Rabcevičius būtų patvirtinti valdybos nariais nuo verslo sektoriaus. 

Visi VVG nariai balsuoja. Balsavo: “už” – 19, “prieš” – 0. Pritarta vienbalsiai. 

Sudaromas bendras visų 11 VVG valdybos narių sąrašas: 

 

1. Marytė Baliūnaitė Vietoje Vytautės Mozūrienės 

2. Dalia Žygelienė - 



3. Lina Dieninė - 

4. Kristina Pumputienė - 

5. Andrius Šironas Vietoje Vido Stepanavičiaus 

6. Aidonas Užubalis - 

7. Virginija Pusvaškienė - 

8. Vilma Mečiukonienė Vietoje Vaidos Saugūnienės 

9. Vytis Štelbys - 

10. Darius Pumputis Vietoje Virgilijaus Širono 

11. Robertas Rabcevičius - 

 

Posėdžio sekretorė Janina Leišienė patikslino, kad tokios sudėties valdyba atitinka 

LEADER programos keliamus reikalavimus valdybai, kurių privalo laikytis vietos veiklos 

grupės, įgyvendindamos vietos plėtros strategiją (jaunų žmonių iki 40 metų amžiaus skaičius 

valdyboje, socialinių sektorių atstovavimo proporcijos, valdybos narių vyrų ir moterų santykis, 

rotacija). Susirinikimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė balsuoti už naujos sudėties VVG 

valdybos patvirtinimą. Klausimų/pastabų nepateikta. Visi VVG nariai balsuoja. Balsavo: “už” 

– 19, “prieš” – 0. Pritarta vienbalsiai. 

Posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė naujos sudėties VVG valdybai iš karto po 

susirinkimo organizuoti posėdį dėl valdybos pirmininko išsirinkimo. Prieštaraujančių nebuvo. 

Susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė VVG narius pereiti prie antros 4 

darbotvarkės klausimo dalies – VVG pirmininko rinkimų. Naujas VVG pirmininkas pakeis 

kadenciją baigusią Vaidą Saugūnienę. Kandidatais buvo pasiūlyti: Janina Leišienė, Dalia 

Mikelinskienė, Aidonas Užubalis ir Rima Andrukonienė. Kandidatams buvo suteiktas žodis 

prisistatyti. Janina Leišienė, padėkojo už siūlymą, tačiau atsisakė siūlomų pareigų, 

motyvuodama, kad neturi lyderio savybių. Aidonas Užubalis atsisakė kandidatuoti į VVG 

pirmininko pareigas, kadangi jau yra išrinktas į valdybos narius ir ten labiau bus naudingas. 

Rima Andrukonienė taip pat atsisakė siūlomų pareigų, motyvuodama, kad tikrai negalėtų. Daliai 

Mikelinskienei sutikus kandidatuoti į VVG pirmininko pareigas ir neatsiradus kitų kandidatų, 

susirinkimo pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė VVG narius balsuoti už tai, kad VVG 

pirmininku būtų patvirtinta Dalia Mikelinskienė. Klausimų/pastabų nepateikta. Visi VVG nariai 

balsuoja. Balsavo: “už” – 19, “prieš” – 0. Pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti naujos sudėties Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 

valdybą, kurią sudaro šie nariai: 

 

1. Marytė Baliūnaitė Pilietinės visuomenės sektorius 

2. Dalia Žygelienė Pilietinės visuomenės sektorius 

3. Lina Dieninė Pilietinės visuomenės sektorius 

4. Kristina Pumputienė Pilietinės visuomenės sektorius 

5. Andrius Šironas Pilietinės visuomenės sektorius 

6. Aidonas Užubalis Valdžios sektorius 

7. Virginija Pusvaškienė Valdžios sektorius 

8. Vilma Mečiukonienė Valdžios sektorius 

9. Vytis Štelbys Verslo sektorius 

10. Darius Pumputis Verslo sektorius 

11. Robertas Rabcevičius Verslo sektorius 

 

2. Patvirtinti Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ pirmininke 

Dalią Mikelinskienę. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai. 

Dalia Mikelinskienė informavo, kad balandžio – gegužės mėn. NMA bus renkamos 

paraiškos VPS parengiamajai paramai.  Taip pat, jau vyksta diskusijos apie pilotinius sumanių 

kaimų projektus, vyko nuotolinis pristatymas Molėtų rajono bendruomenių atstovams. Kovo 16 

d. numatyti mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams tema „Ateities 



kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“ – kviečiama dalintis informacija bei registruotis. Taip 

pat, paragino nesusimokėjusius nario mokesčio VVG narius nedelsti ir susimokėti.  

 Nutarimų šiuo klausimu nebuvo. 

      

 

Susirinkimo pirmininkė                                          Vaida Saugūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                     Janina Leišienė     

 


