
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-05-04 Nr. 05 

Ukmergė 

Posėdžio vieta: Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2020 m. gegužės 4 d. 13 val. elektroninio 

pašto adresais: a.balciuniene@ukmerge.lt ir r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 13 VVG valdybos narių:  

1. Agnė Balčiūnienė – valdžios sektorius; 

2. Vidmantas Krikštaponis - valdžios sektorius; 

3. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

4. Reda Liubomirskienė - valdžios sektorius; 

5.  Aldona Medonienė – pilietinė visuomenė; 

6. Auksė Pusvaškienė - pilietinė visuomenė; 

7. Jonas Dragūnas - pilietinė visuomenė; 

8.  Vytautas Adolfas Marčauskas - pilietinė visuomenė; 

9. Ramunė Varnienė - pilietinė visuomenė; 

10. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

11. Šarūnas Žentelis – verslo sektorius; 

12. Janina Stancikaitė-Strikienė - verslo sektorius; 

13. Algirdas Pupšys - verslo sektorius.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra ir visuotinio 

narių susirinkimo rašytine procedūra aprašo patvirtinimo.  

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo datos paskyrimo ir darbotvarkės patvirtinimo. 

3. Dėl Ukmergės r. VVG darbuotojo įdarbinimo. 

4. Dėl įgaliojimo Ukmergės r. VVG VPS administravimo vadovei Rasai Kumetaitienei 

atstovauti VVG tinkle. 

 

SVARSTYTA. 1. Svarstytas visuotinio narių susirinkimo rašytine procedūra aprašas. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, siūloma 

visuotinį narių susirinkimą (toliau – VNS) organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu. Šis 

siūlymas paremtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis 

- likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais 

ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės 

bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d.. nutarimo Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas. Net ir darant prielaidą, kad 

karantinas iki numatomo susirinkimo datos būtų atšauktas, vargu ar nariai norėtų iš karto dalyvauti 

masiniuose susibūrimuose, susirinkime, o tai sąlygotų kvorumo nebuvimą.  
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Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų 

įstatymo „7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo 

tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 

asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“.  

Mūsų įstatų 7.4.1. punkte nurodyta, kad „Ataskaitinį visuotinį Ukmergės r. VVG narių susirinkimą 

vieną kartą metuose šaukia Ukmergės r. VVG pirmininkas, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo 

finansinių metų pabaigos. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir 

darbotvarkės klausimus Ukmergės r. VVG pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu 

išsiunčia Ukmergės r. VVG nariams, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias)  kalendorines dienas iki 

visuotinio narių susirinkimo dienos“, 7.4.3. punkte nurodyta, kad visuotinis narių susirinkimas 

laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Ukmergės r. VVG narių. Susirinkimo 

nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime Ukmergės r. VVG narių dauguma, išskyrus 

nutarimus dėl įstatų pakeitimo, Ukmergės r. VVG pertvarkymo, reorganizavimo ar jos 

likvidavimo.  Šie nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime Ukmergės r. VVG narių balsų“. 

Tam, kad būtų galima organizuoti visuotinio narių susirinkimo rašytinę procedūrą,  VVG 

valdyba  turi  patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą (aprašas 

pridedamas).  

Balsavo: „už“- 13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA: Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra tvarkos aprašui. 

 

SVARSTYTA. 2. Visuotinio narių susirinkimo datos paskyrimas ir darbotvarkės patvirtinimas. 

Siūlyta visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą (toliau - VNS) rašytinės procedūros būdu el. paštu 

vvg@ukmerge.lt organizuoti 2020 m. gegužės 13 d. (trečiadienį) 17.00 val.  

Iki šios datos VVG nariai jiems patogiu metu turės pasisakyti ir balsuoti šiais visuotinio narių 

susirinkimo darbotvarkės klausimais:  

1. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo. 

3. Dėl veiklos programos 2020 m. tvirtinimo. 

Balsavo: „už“- 13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA: Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimo datai ir darbotvarkei. 

 

SVARSTYTA. 3. Ukmergės r. VVG darbuotojo įdarbinimas. 

Vadovaujantis Ukmergės rajono VVG įstatų 8.11.1. punktu,  „Ukmergės r.  VVG valdyba  priima į 

darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems atlyginimo dydį“.  

2020 m. vasario mėn. Ukmergės rajono VVG  darbdavio teisėmis pateikė paraišką 

dalyvauti  Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programoje darbdavių 

atrankos konkurse.  Tikslas - padėti Ukmergės rajono nevyriausybinėms organizacijos veikiančioms 

Ukmergės rajono kaimo vietovėse. Jos yra pagrindinės mūsų VVG narės, atstovaujančios pilietinės 

visuomenės sektorių. Dauguma  bendruomeninių organizacijų  yra išreiškusios nuogąstavimus, 

kad susiduria su problema dėl buhalterijos tvarkymo ir dėl finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo į 

RC. Kadangi mūsų įstatai tai leidžia (2.1.6.organizuoti ir teikti paramą  projektams ir iniciatyvoms 

įgyvendinti;  2.1.12. užimtumą skatinančių programų rengimas ir įgyvendinimas), norime  padėti 

mūsų potencialiems projektų pareiškėjams.   

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Darbdavių atrankos komisija  pateiktą paraišką 

įvertino teigiamai ir skyrė finansavimą  1 asmens įdarbinimui (turinčiam buhalterinį 

išsilavinimą,  registruotam Užimtumo tarnyboje ir vyresniam nei 40 metų). Sutartis su darbuotoju 

būtų sudaroma 6 mėnesiams. Šio darbuotojo išlaikymui lėšas skirs Ukmergės rajono savivaldybė 

pagal Užimtumo tarnybos Užimtumo didinimo programas. Kandidatus įdarbinimui pasiūlys 

Užimtumo tarnyba. Įdarbinimo laikotarpiu įdarbintas asmuo padės bendruomeninėms  

organizacijoms ar kitoms kaimo vietovėse veikiančioms NVO buhalterijos tvarkymo bei dėl 

finansinių ataskaitų rinkinio teikimo į RC klausimais. 

Siūlyta pritarti darbuotojo įdarbinimui. 

Balsavo: „už“- 13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA: Pritarti darbuotojo įdarbinimui. 
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SVARSTYTA. 4.Dėl įgaliojimo Ukmergės r. VVG VPS administravimo vadovei Rasai 

Kumetaitienei atstovauti VVG tinkle. 

Iki 2020 m. balandžio 1 d. Gintė Ivanauskienė buvo įgaliota atstovauti Ukmergės rajono vietos 

veiklos grupę VVG tinkle. Pasikeitus Ukmergės rajono VVG VPS administravimo vadovei, tikslinga 

įgalioti Rasą Kumetaitienę atstovauti VVG tinkle. Siūlyta pritarti, kad Ukmergės rajono VVG VPS 

administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė atstovautų VVG tinkle. 

Balsavo: „už“- 13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA: Pritarti, kad Rasa Kumetaitienė atstovautų VVG tinkle. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 

 


