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MOLĖTŲ RAJONO VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2022-02-14 Nr. VP-02 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo  2022 m. vasario 14 d. 14:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Janina Leišienė  

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

Pumputienė, Lina Dieninė, Vaida Saugūnienė, Virgilijus Šironas, Virginija Pusvaškienė, Vytautė 

Mozūrienė, Vidas Stepanavičius, prašymus dėl narystės pateikusiųjų atstovai: Darius Pumputis, 

Birutė Pečiūraitė – Baltuškienė, Dalia Mikelinskienė ir VVG administruojantis biuras: 

administratorė Janina Leišienė, savanorė Živilė Žalienė.  

Nedalyvavo: Robertas Rabcevičius, Vytis Štelbys. 

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Kvorumas yra: 9 balsai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo organizavimo. 

 

2. Dėl naujų VVG narių priėmimo. 

 

3. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo organizavimo. 

 

Pirmininkė Vaida Saugūnienė informavo, kad buvo apsiskaičiuota, kada vyko paskutinis 

rinkiminis VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo keista ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių. 

Toks visuotinis VVG narių susirinkimas vyko 2018 metų birželio 28 d., o ne 2019 metais, kaip buvo 

manyta dėl dabar galiojančios valdybos sudėties galiojimo pradžios datos - nuo 2019 m. birželio 13d. 

2019 metais keitėsi tik vienas valdybos narys iš verslo sektoriaus. Vadovaujantis VVG įstatais, valdyba 

turi rotuotis ne rečiau kaip kas trys metai ir keistis ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, ne mažiau kaip 

po 1 iš kiekvieno sektoriaus. Todėl reikalinga organizuoti kuo skubiau neeilinį visuotinį Molėtų rajono 

VVG narių susirinkimą ir išrinkti naują valdybą. 

Buvo pasiūlyta visuotinį VVG narių susirinkimą organizuoti vasario 17 d. 14:00 val. Visi 

valdybos nariai tam pritarė. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

 

BALSAVO : už – 9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA: Organizuoti neeilinį visuotinį Molėtų rajono VVG narių susirinkimą vasario 

17 d. 14:00 val. 

 

2. SVARSTYTA:  Dėl naujų VVG narių priėmimo. 

 

Administratorė Janina Leišienė informavo, kad yra gauti 3 prašymai priimti į VVG narius. 

Prašymus ir visus reikalingus dokumentus pateikė VšĮ “Idėjų medis”, VšĮ “Miniatiūros” ir Molėtų 
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rajono ūkininkų sąjunga. 

Pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė prašymus pateikusiuosius trumpai prisistatyti.  

Po prisistatymų pirmininkė Vaida Saugūnienė valdybos narius pakvietė balsuoti už naujų 

narių priėmimą. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

 

BALSAVO : už – 9, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai balsavo 

„už“. 

NUTARTA: Priimti VšĮ “Idėjų medis”, VšĮ “Miniatiūros” ir Molėtų rajono ūkininkų 

sąjungą į VVG narius. 

 

3. SVARSTYTA: kiti klausimai. 

 

Administratorė Janina Leišienė 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.  

Nutarimų šiuo klausimu nepriimta. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                       Janina Leišienė 


