
ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. VVG-VISUOT-2021-01 

Šakiai 

 

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

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2021 m. kovo 23 d. 

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2021 m. kovo 30 d. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, vietos veiklos grupės pirmininkas.  

Posėdžio sekretorė: Aušra Bizaitė, VPS finansininkė. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

2020 metų veiklos ataskaita su jos sudėtine dalimi finansine atskaitomybe buvo išsiųsti 

šiems vietos veiklos grupės nariams: (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, organizacija, 

elektroninio elektroninio pašto adresas): <...>. 

 

Darbotvarkė: 

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. 

Dalyvavo: <...>. 

Kvorumas yra (dalyvavo 51 iš 63 Šakių krašto vietos veiklos grupės narių), susirinkimo 

sprendimai yra teisėti. Visi Šakių krašto vietos veiklos grupės asociacijos nariai laiku ir tinkamai, 

t. y. įstatų 7.7. p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą, 

jo laiką ir darbotvarkę (kvietimas dalyvauti virtualiame posėdyje elektroniniu būdu bei posėdžio 

darbotvarke pridedamas). Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta. 

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

ataskaitos tvirtinimo. 

NUTARTA („už“ vienbalsiai): patvirtinti 2020 metų veiklos ir metinę finansinę ataskaitą. 

2. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario atšaukimo.  

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2021 m. kovo 23 d. elektroniniame 

laiške, kuriuo kviečiamas visuotinis narių susirinkimas, paaiškino, kad Rima 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. 2021 metų kovo 19 d.  Šakių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-91 Rima Rauktienė buvo atšaukta iš Šakių krašto vietos 

veiklos grupės valdymo organo, turinčio sprendimo priėmimo teisę ir atstovaujančio Šakių rajono 

savivaldybės interesams. 

NUTARTA: („už“ vienbalsiai): patvirtinti Rimos Rauktienės atšaukimą iš valdybos narių. 

3. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario išrinkimo.  

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2021 m. kovo 23 d. elektroniniame 

laiške, kuriuo kviečiamas visuotinis narių susirinkimas, paaiškino, kad 2021 metų kovo 19 

d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-91 į Šakių krašto vietos veiklos grupę 

dalyvauti valdymo organe, turinčiame sprendimo priėmimo teisę, atstovauti Šakių rajono 

savivaldybės interesams deleguota Aušra Slidziauskienė. 

NUTARTA:  („už“ - 50 (penkiasdešimt), „prieš“ – 0 (nėra), „susilaikė“ – 1 (vienas). 

valdybos nare patvirtinti Aušrą Slidziauskienę. 

4. SVARSTYTA. Dėl  vietos veiklos grupės buveinės adreso keitimo.  

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2021 m. kovo 23 d. 

elektroniniame laiške, kuriuo kviečiamas visuotinis narių susirinkimas, paaiškino, kad Šakių 

krašto 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, todėl šiuo adresu norima įregistruoti ir vietos veiklos grupės adresą. 

NUTARTA („už“ vienbalsiai): pritarti Šakių krašto vietos veiklos grupės buveinės adreso 

keitimui į Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai. 

  

Posėdžio pirmininkas     Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė    Aušra Bizaitė 

 

 

 


