
ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2021 m. kovo 18 d. Nr. VVG-VALD-2021-3 

Šakiai 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės posėdis virtualiu (elektroniniu) būdu vyko:  

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2021 m. kovo 18 d. 

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2021  m. kovo 18 d. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas.  

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

2020 metų veiklos ataskaita ir jos sudedamoji dalis - finansinė atskaitomybė, taip pat vietos 

projektų 2020 m. gruodžio 31 d. rodikliai buvo išsiųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, 

atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresai): <...>. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2020 metų ataskaitos svarstymo ir teikimo ją tvirtinti 

visuotiniam narių susirinkimui; 

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Dalyvavo: <...>. 

Kvorumas yra (dalyvavo 10 iš 11 valdybos narių), valdybos sprendimai yra teisėti. Visi 

valdybos nariai laiku ir tinkamai, t. y. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo 

reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 

posėdžio protokolu Nr. 2) 18 p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą valdybos posėdį, jo 

laiką ir darbotvarkę (kvietimas dalyvauti virtualiame valdybos posėdyje elektroniniu būdu bei 

posėdžio darbotvarke pridedama). Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2020 metų ataskaitos svarstymo 

ir teikimo ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui; 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2021 m. kovo 18 d. 

elektroniniame laiške, kuriuo kviečiamas valdybos posėdis, pristatė, kad vadovaujantis 2015 m. 

lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 9.2.7. p. pirmininkas „rengia vietos veiklos 

grupės ataskaitą bei teikia ją svarstyti vietos veiklos grupės valdybai“, pateikė parengtą veiklos 

ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2020 metus. Pirmininkas pasiūlė kolegialaus valdymo 

organo nariams vadovaujantis įstatų 8.5.4. p. svarstyti pirmininko parengtą vietos veiklos grupės 

ataskaitą bei finansinę atskaitomybę ir, jai pritarus, vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos 

grupės įstatų 9.2.7. p., teikti ją  tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. 

NUTARTA (vienbalsiai): pritarti Šakių krašto vietos veiklos grupės 2020 metų ataskaitai 

su jos sudėtine dalimi finansine atskaitomybe ir teikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2021 m. kovo 18 d. 

elektroniniame laiške, kuriuo kviečiamas valdybos posėdis, priminė, jog vadovaujantis 2015 m. 

lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 8.5.1. p. valdybos funkcija „inicijuoti 



visuotinio narių susirinkimo sušaukimą“. Įstatų 7.4. p. nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas 

turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos (jame pagal Įstatų 7.1.8. 

p. turi būti tvirtinama metinė vietos veiklos grupės veiklos ir finansinė ataskaita, taip pat pagal 

Įstatų 7.1.3. p. visuotinio narių susirinkimo kompetencija keisti vietos veiklos grupės buveinės 

adresą ir pagal Įstatų 7.1.4 p. visuotinis narių susirinkimas renka ir atleidžia valdybos narius).  

Pirmininkas pristatė valdybos nariams, kokius sprendimus reikės priimti visuotiniame 

narių susirinkime: 

1. Visuotiniame narių susirinkime reikės priimti sprendimą dėl vietos veiklos grupės 

veiklos ir finansinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo; 

2. Reikės atšaukti iš valdybos organo valdžios atstovę Rimą Rauktienę (R. Rauktienė 

2021 m. kovo 1 d. pateikė prašymą ją į vietos veiklos grupę delegavusiai Šakių rajono savivaldybės 

tarybai atšaukti iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių); 

3.  Reikės išrinkti naują rajono savivaldybės deleguotą valdžios atstovą į valdybos organo 

sudėtį; 

4.  Taip pat visuotiniame narių susirinkime reikės pakeisti vietos veiklos grupės buveinės 

adresą iš „Gimnazijos g. 1, Šakiai“ į „Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai“ (vietos veiklos grupės panaudos 

teise valdomų patalpų adresu Gimnazijos g. 1, Šakiai, sutartis savivaldybės tarybos 2020 m. 

lapkričio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-369 buvo nutraukta ir tuo pačiu tarybos sprendimu vietos 

veiklos grupei suteiktos naujos patalpos adresu Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai). Naujos patalpos VĮ 

Registrų centre įregistruotos, bet buveinės adreso keitimui sprendimą turi priimti visuotinis narių 

susirinkimas. 

Pirmininkas pasiūlė visuotinį narių susirinkimą organizuoti nuo skelbimo apie visuotinio 

narių susirinkimo sušaukimą paskelbimo spaudoje dienos, t. y. nuo 2021.03.23 iki 2021.03.30 

imtinai ir pasiūlė visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę: 

1.  Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos 

tvirtinimo. 

2.  Dėl valdybos nario atšaukimo. 

3.  Dėl valdybos nario išrinkimo.  

4.  Dėl  vietos veiklos grupės buveinės adreso keitimo. 

Kolegialaus valdymo organo pirmininkas Juozas Vytas Dainelis paaiškino valdybos 

nariams, kadangi šalyje karantinas tęsiasi jau ilgą laiką ir nėra jokio konkretumo dėl karantino 

termino pabaigos nustatymo, taip nėra aišku, kada bus laisvesnės sąlygos viešose vietose, atvirose 

ir uždarose erdvėse organizuojamiems žmonių susibūrimams iš anksto nustatytu laiku organizuoti, 

todėl siūlo visuotinį narių susirinkimą organizuoti virtualiu būdu, taikant rašytinę procedūrą – 

kiekvienam nariui pateikiant balsavimo anketą, kurią užpildęs asmuo išreikštų savo valią 

visuotiniame susirinkime svarstomais klausimais. 

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis paaiškino valdybos nariams, jog  pagal 2015 m. 

lapkričio 27 d. įstatų 7.7. p. apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbta Šakių 

rajono laikraščiuose „Valsčius“ ir „Draugas“, bet dėl objektyvių aplinkybių laikraštyje „Valsčius“ 

skelbimo įdėti nebus galimybės, nes šis laikraštis nuo 2016 m. rugsėjo 17 d. nebeleidžiamas. Šią 

situaciją turime nuo 2016 metų, bet dar 2016 metais buvo konsultuotasi su VĮ Registrų centro 

Marijampolės filialo vedėja, kuri patikino, kad visuotinio narių susirinkimo sušaukimas bus 

atliktas teisėtai net ir tuo atveju, jei informacija bus paskelbta tik rajoniniame laikraštyje 

„Draugas“, nes skelbimo įdėti į abu paminėtus laikraščius tiesiog nėra galimybės dėl nuo vietos 

veiklos grupės nepriklausančių aplinkybių. 



NUTARTA (vienbalsiai): organizuoti visuotinį narių susirinkimą virtualiu būdu, taikant 

rašytinę procedūrą nuo 2021.03.23 iki 2021.03.30 imtinai ir patvirtinti visuotinio narių susirinkimo 

darbotvarkę:  

1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos 

tvirtinimo. 

2. Dėl valdybos nario atšaukimo. 

3. Dėl valdybos nario išrinkimo.  

4. Dėl  vietos veiklos grupės buveinės adreso keitimo. 

  

Posėdžio pirmininkas     Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė    Alina Baltrušaitienė 

 

 

 


