
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS Nr. 72 

 

 Posėdis vyko elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu  sirvintuvvg@gmail.com) nuo  2021 m. 

balandžio 27 d. 9.00 val.  iki 2021-04-30 17.00 val. 

Susirinkimo pirmininkas – Mindaugas Korsakas 

Susirinkimo sekretorė  - Vita Janavičienė 

 

Dalyvauja 33 VVG nariai turintys balsavimo teisę: Gediminas Makauskas (VO Anciūnų 

bendruomenė, 178323155), Ieva Pumputienė (VO “Šiaulių kaimo bendruomenė”, 300010307), Ona 

Valančienė (Visuomeninė organizacija "Gelvonų krašto bendruomenė", 300080818), Giedrė 

Kasparavičienė (Bartkuškio bendruomenė, 302610261), Asta Amankavičienė (Kiauklių kaimo 

bendruomenė, 178321332), Petras Opanovičius (LŽŪPSF Širvintų rajono įgaliotinų taryba, 190953597) , 

Mindaugas Korsakas (Asociacija „Šeimų bendrystė“, 303385351), Vilma Dainienė (VšĮ „Globalūs 

projektai“, 302841987),  Danguolė Skrebutėnienė (Lietuvai pagražinti draugijos Širvintų skyrius, 

178318350), Robertas Blinkevičius(Plikiškių kaimo bendruomenė, 302571189), Vidmantas Mateika 

(Avižonių krašto bendruomenė, 302499067), Rasa Tamošiūnienė (Jauniūnų lenkų kultūros draugija, 

178321147), Vita Janavičienė, Lilija Serekpajevienė (Asociacija „Širvintų Tėvų ir vaikų 

klubas“,301270585), Neringa Lubytė (Širvintų r. savivaldybės administracija, 188722373), Virginija 

Dambrauskienė (Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija, 191241250), Dalia Bulonienė (Zibalų 

kaimo bendruomenė, 178321485),  Laimutė Dzedzevičienė (VO Čiobiškio bendruomenė, 178323689),  

Arūnas Martinėlis, Aldona Mašalienė, Romualdas Sližauskas, Dalia Taparauskienė (Družų kaimo 

bendruomenė, 178321713), Danielis Visockis (UAB „Askovita“, 110711219), Palmira Chadkevičiūtė 

(Bagaslaviškio krašto bendruomenė, 303204356), Lolita Griškevičienė, Paulius Šironas (VO bendruomenė  

„Vienkiemis, 178322587),  Aurimas Inčiūra, Kasia Jankun, Jonas Obolevičius, Jonas Kajota (Motiejūnų 

kaimo bendruomenė, 178319071), Rolandas Katkus (Čiobiškio seniūnijos kultūros ir sporto klubas 

"PYKUOLIS", 178302741), Helena Vaicekauskienė (Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros 

puoselėtojų bendruomenė „Spindulys“, 302468260) Andželika Bagočiūnienė (Šeimos pagalbos centras 

„Lašelis“, 303906904). 

Širvintų rajono vietos veiklos grupėje (toliau - Širvintų r. VVG) yra 42 narai, visuotinio susirinkimo 

kvorumui  turi būri ne mažiau kaip 22 nariai. Dalyvauja 33 nariai (daugiau kaip 1/2 visų Širvintų r. VVG 

narių), kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko ataskaitos (pridedama); 

2. Dėl Širvintų r. VVG Valdybos pirmininko ataskaitos (pridedama); 

3. Dėl Širvintų  r. VVG finansinės ataskaitos už 2020 m. (pridedama); 

4. Dėl pritarimo  Širvintų r. VVG valdybos nario pakeitimui (pridedama); 

5. Dėl prašymo atleisti iš VVG narių patenkinimo (pridedama). 
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Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, Širvintų 

r. VVG nariams siūlomas  visuotinis narių susirinkimas organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu. 

Visuotinio narių susirinkimo  rašytinės procedūros  Aprašas patvirtintas visuotiniame narių susirinkime 

2020-04-30. 

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, susirinkimo dalyviams balandžio 27 d.   buvo išsiųsta: VVG 

pirmininko ir VVG Valdybos pirmininko ataskaitos;  finansinės ataskaitos  už 2020 m., Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos „Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą dalinis 

pakeitimas” kopija, VVG nario dėl atleidimo prašymo kopija.  

Visi Širvintų r. VVG nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių susirinkimą elektroniniu paštu,  

todėl susirinkimo dalyviai turėjo pakankamai laiko susipažinti su informacija, galėjo pateikti klausimus. 

 

1. SVARSTYTA.  Dėl Širvintų r. VVG pirmininko ataskaitos. 

Ataskaita pridedama (priedas Nr.1. 

Dėl VVG pirmininko Mindaugo Korsako ataskaitos susirinkimo dalyviai klausimų nepateikė nei 

raštu, nei žodžiu.   

  BALSUOJA: ,už“ – 32, ,,nusišalino“ – 1. 

NUTARTA.1. Patvirtinti Širvintų r. VVG pirmininko 2020 m. ataskaitą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Širvintų r. VVG Valdybos pirmininko ataskaitos. 

Ataskaita pridedama (priedas Nr.2). 

Dėl VVG Valdybos pirmininkės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės  ataskaitos susirinkimo dalyviai 

klausimų nepateikė nei raštu, nei žodžiu.   

BALSUOJA: ,, už“ - 33, “prieš” - 0, “susilaikė” - 0. 

NUTARTA. 2. Patvirtinti Širvintų r. VVG valdybos pirmininko 2020 m. ataskaitą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Širvintų  r. VVG finansinės ataskaitos už 2020 m. Ataskaita pridedama 

(priedas Nr.3). 

VVG  įstatų 27 punkte nurodyta, kad „Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau 

kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos“,40.10 papunktyje apibrėžta: „visuotiniam narių 

susirinkimui valdybos pirmininkas atsiskaito už valdybos veiklą“, su ataskaita, o kaip nurodyta 40.10.4 

papunktyje turi būti pateikta vietos veiklos grupės veiklos finansinė atskaitomybė. Pridedama finansinė 

ataskaita (priedas Nr. 3.). 

Dėl balanso, veiklos rezultatų ataskaitos bei aiškinamojo rašto susirinkimo dalyviai klausimų 

nepateikė nei raštu, nei žodžiu.   

BALSUOJA:  ,,už“ - 33, “prieš” - 0, “susilaikė” - 0. 

NUTARTA. 3. Patvirtinti Širvintų r. VVG finansinę ataskaitą už 2020 m. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo  Širvintų r. VVG valdybos nario pakeitimui (priedas Nr. 4. 



Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-101 „Dėl Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-154 „Dėl atstovų delegavimo į 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ dalinio pakeitimo“, vietoje Rytės Kružikės į Širvintų rajono 

vietos veiklos grupės valdybą deleguota Vaiva Daugėlienė. Daliniu pakeitimu pakeistos Neringos Lubytės  

pareigos, kurios vadinamos  - Širvintų rajono Socialinių paslaugų centro direktorė. 

Daliniam pakeitimui į Širvintų r. VVG valdybą  nepritarė 2 visuotinio susirinkimo nariai. 

BALSUOJA:  ,,už“ - 31, “prieš” - 2, “susilaikė” - 0. 

          NUTARTA. 4. Pritarti  Širvintų r. VVG valdybos nario pakeitimui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl prašymo atleisti iš VVG narių patenkinimo (priedas Nr. 5). 

Prašymas  atleisti iš Širvintų r. VVG  gautas iš Šeimos pagalbos centras „Lašelis“ (reg. kodas 303906904). 

Asociacija nevykdo jokios veiklos nuo 2018 m., dėl šios priežasties siūloma pritarti prašymui.  

BALSUOJA:  ,,už“ - 33, “prieš” - 0, “susilaikė” - 0. 

NUTARTA. 5. Pritarti Asociacijos  Šeimos pagalbos centro „Lašelis“ prašymui atleisti iš Širvintų r. 

VVG narių. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas – Mindaugas Korsakas 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė  - Vita Janavičienė 


