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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020-04-22 Nr. VP-06 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo 2020-04-15, 16:00 val.; pasibaigė 2020-02-22 16:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė  

Susirinkime dalyvauja: VVG valdybos nariai: Aidonas Užubalis, Dalia Žygelienė, Robertas 

Rabcevičius, Vaida Saugūnienė, Lina Dieninė, Kristina Pumputienė, Virginija Pusvaškienė, Vytautė 

Mozūrienė, Vytis Štelbys, Vidas Stepanavičius ir VVG administruojantis biuras: administravimo 

vadovė Dalia Mikelinskienė, administratorė Janina Leišienė.  

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Nedalyvavo posėdyje: Virgilijus Šironas. 

Kvorumas yra: 10 balsų 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo nuotoliniu būdu (rašytinės 

procedūros būdu per el.paštą) ir procedūros aprašo patvirtinimo.   

2.  Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

3.  Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos  už 2019 m. tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo nuotoliniu 

būdu (rašytinės procedūros būdu per el.paštą) ir procedūros aprašo patvirtinimo. 

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

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

rašytinės procedūros aprašas.  

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.   

Pridedamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” visuotinio narių 

susirinkimo rašytinės procedūros aprašas. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Pritariu" arba "Nepritariu" iki  2020 m. balandžio 22 d. 

16:00 val. 

 

BALSAVO : už-10, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai 

balsavo „už“. 

 

NUTARTA: Organizuoti visuotinį VVG narių  susirinkimą rašytinės procedūros būdu, 

remiantis parengtu aprašu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

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. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Pritariu" arba "Nepritariu" iki  2020 m. balandžio 22 

d. 16:00 val. 
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BALSAVO : už-10, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai 

balsavo „už“. 

 

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. veiklos ataskaitą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos  už 2019 m. tvirtinimo. 

Valdybos nariams el.paštu pateikta finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, 

aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto pastabos 

 

BALSAVO : už-10, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai 

balsavo „už“. 

 

NUTARTA: Patvirtinti finansinės veiklos ataskaitą už 2019 m. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                Dalia Mikelinskienė 


	Susirinkimo sekretorė                          _____________                                Dalia Mikelinskienė

