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VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „JURBARKAS“ VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

                         2019-01-31 Nr. NAR-2019/1 

 

Posėdis įvyko 2019 m. sausio 30 d. 16 val. (trukmė 1 val. 45 min.). 

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Gudaitis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys, Vietos veiklos 

grupės „Jurbarkas“ pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Simona Pociūtė, vietos veiklos grupės “Jurbarkas” administratorė. 

Dalyvavo: Algirdas Gudaitis, Julius Grumuldis, Tomas Tomkus, Henreta Plėšikaitienė, Alma Busch, 

Danutė Samienė, Arijana Zairienė, Liudmila Norkaitienė, Antanas Pocevičius, Kristina Vančienė,  

Romualdas Kuras, Oksana Mazur, Diana Striaukienė, Aida Bliundžiuvaitienė, Eglė Židžiūnienė, 

Rasida Kalinauskienė.  

Kvorumas yra. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ (toliau – VVG „Jurbarkas“) posėdžio sekretoriaus 

rinkimo; 

2. Visuotinio susirinkimo teisės priimti sprendimus dėl asociacijos vidaus tvarkos sprendimų ir 

dokumentų tvirtinimo įgaliojimas valdybai; 

3. VVG „Jurbarkas“ projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimo teisė. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ sekretoriaus rinkimo klausimas. 

Pirmininkas Algirdas Gudaitis Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybos posėdžio sekretore siūlė 

išrinkti Simoną Pociūtę. 

NUSPRĘSTA: Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybos posėdžio sekretore išrinkti Simoną 

Pociūtę. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo teisės priimti sprendimus dėl asociacijos vidaus tvarkos 

sprendimų ir dokumentų tvirtinimo įgaliojimas valdybai. 

NUSPRĘSTA: Visuotinio susirinkimo teisę priimti sprendimus dėl asociacijos vidaus tvarkos 

sprendimų ir dokumentų tvirtinimo įgalioti asociacijos valdybai. 

Visuotinis susirinkimas pasilieka Asociacijos įstatų numatytą teisę: 

1. papildyti, keisti ir tvirtinti Asociacijos įstatus; 

2. rinkti ir atšaukti asociacijos valdybos narius, asociacijos administracijos direktorių, revizorių 

(auditorių ar audito įmonę); 

3. nustatyti asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 
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4. svarstyti ir tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos parengtą 

Asociacijos veiklos ataskaitą; 

5. priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų, asociacijos atstovybių ar filialų steigimo ar dėl 

tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

6. priimti sprendimą dėl asociacijos (padalinių) pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir 

likvidavimo); 

7. priimti sprendimą pakeisti asociacijos buveinės adresą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

3. SVARSTYTA: VVG „Jurbarkas“ projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimo teisė. 

Gaiva Mačiulaitienė kalbėjo, kad reikia atkreipti dėmesį į faktą, jog asociacijos nariai nėra labai 

aktyvūs, susirinkimuose dalyvauja vangiai, todėl projektinių pasiūlymų sąrašų tvirtinimo klausimais 

rengiamuose susirinkimuose gali būti sudėtinga priimti sprendimus, dėl nesusidarančio kvorumo. 

Organizuojant visuotinį susirinkimą reikalingas laiko tarpas, sukviesti narius, 5 darbo dienos, taip bus 

prarandamas laikas. Taip pat iškėlė pareiškėjų projektinių pasiūlymų konfidencialumo ir nešališkumo 

užtikrinimo klausimą, todėl siūlo sąrašus tvirtinti asociacijos valdybai. 

Liudmila Norkaitienė pasisakė, jog reikėtų apsvarstyti, ar ne per didelė atsakomybė išrinktiems 

valdybos nariams priimti sprendimus dėl sąrašų tvirtinimo ir siūlė šią teisę suteikti visuotiniam narių 

susirinkimui. 

NUSPRĘSTA: VVG „Jurbarkas“ projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimo teisę suteikti visuotiniam 

narių susirinkimui. 

„Už“ – 12 balsų; „Prieš“ – 2 balsai; Nebalsavo – 3 nariai. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Algirdas Gudaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Simona Pociūtė 

 






