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MOLĖTŲ RAJONO VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2022-09-02 Nr. VP-09 

Molėtai  

 

Susirinkimas prasidėjo 2022 m. rugsėjo 2 d. 11:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vilma Mečiukonienė 

Susirinkimo sekretorė: Aušra Ratkytė 

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

Pumputienė, Marytė Baliūnaitė, Vilma Mečiukonienė, Lina Dieninė, Andrius Šironas, Virginija 

Pusvaškienė, VVG pirmininkė Dalia Mikelinskienė, viešųjų ryšių specialistė Živilė Žalienė ir 

administratorė Aušra Ratkytė; 

Nedalyvavo: Darius Pumputis, Vytis Štelbys, Robertas Rabcevičius.  

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

 

Kvorumas yra: 8 balsai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1.  Dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

2.  Dėl projektinių pasiūlymų Sumanių kaimų priemonei. 

 

1. SVARSTYTA: dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė pasveikino visus susirinkusius, informavo, kad 

dalyvauja 8 valdybos nariai, kvorumas yra ir pristatė posėdžio darbotvarkę. 

Klausimų nepateikta. 

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti dėl darbotvarkės patvirtinimo. Visi balsuoja.  

BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl projektinių pasiūlymų Sumanių kaimų priemonei. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė priminė, kad prieš posėdį visa informacija 

susijusi su projektinių pasiūlymų Sumanių kaimų priemonei, visiems valdybos nariams susipažinti 

išsiųsta el. paštu. 

Edvino Petkevičiaus ūkis, VšĮ „Bendrystės centras“, VO „ALANTOS 

BENDRUOMENĖS CENTRAS“ pristatė projektinius pasiūlymus Sumanių kaimų priemonei.  

Valdybos nariai diskutavo apie projektinių pasiūlymų rezultatus rajonui, tęstinumo, plėtros 

galimybes.  

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti už projektinių pasiūlymų Sumanių kaimų 

priemonei. Visi balsuoja.  

Bendru sutarimu nutarta siūlyti Edvino Petkevičiaus ūkis projektą ateityje teikti pagal 

priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus 

vietos išteklius“. VO „Alantos bendruomenės centro“ ir VšĮ „Bendrystės centras“ projektai numato 

panašius tikslus dėl atsinaujinančių energijos išteklių, saulės elektrinių, siūloma jungti šiuos projektus 

ir teikti vieną bendrą. 

BALSAVO: už VO „ALANTOS BENDRUOMENĖS CENTRAS“, su sąlyga, kad VšĮ 

„Bendrystės centro“ pasiūlymas bus prijungiamas prie VO „ALANTOS BENDRUOMENĖS 



2 

 

CENTRO“ pasiūlymo – 9, vienbalsiai.  

                      Už Edvino Petkevičiaus ūkio projektinį pasiūlymą – 0. 

 

NUTARTA: patvirtinti VO „ALANTOS BENDRUOMENĖS CENTRAS“ 

projektiniam pasiūlymui su sąlyga, kad VšĮ „Bendrystės centras“ projektinis pasiūlymas 

bus prijungiamas prie VO „ALANTOS BENDRUOMENĖS CENTRAS“ projektinio 

pasiūlymo.  

 

 

Susirinkimo pirmininkė                       _____________                                         Vilma Mečiukonienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                          Aušra Ratkytė 


