
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR. 22 

 

2017 m.  balandžio 12 d., 13.00 val. 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – Alytaus rajono VVG) valdybos  rašytinio 

sprendimo priėmimo procedūra Nr.22   vyko nuo 2017 m. balandžio 11 d.,  12.30 val.   iki  2017 

m. balandžio 12 d., 13.00 val.   

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  pirmininkas Arvydas Balčiūnas.                                             

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  sekretorė   Vida Vrubliauskienė.                                                                                      

Svarstymui pateiktas klausimas: ‚Dėl  Alytaus rajono VVG valdybos posėdžio  ir  

Alytaus rajono VVG visuotinio narių susirinkimo organizavimo 2017 m. balandžio 27 d.  bei  

susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo“. 

Iš viso VVG valdyboje yra 12 narių,  klausimas  išsiųstas iš el. p.: 

v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Alytaus rajono VVG valdybos nariams el. paštais: Astai 

Kisielienei - astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienei - eiciunai@gmail.com; Linui Nedzinskui - 

nedzinskasl@gmail.com; Giedrei Aldonienei - giedre@tarzanija.lt;  Rūtai  Matonei - 

ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydui  Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; Jolantai 

Kručkauskaitei - jolanta.kruckauskaite@arsa.lt; Nijolei Dirginčienei - meras@birstonas.lt; Ritai 

Sabaitei - rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com Tadui Džervui - 

tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Karoliui Bunevičiui - 

karolisbunevicius@gmail.com; 

Iki 2017 m. balandžio 12 d., 13.00 val.  į  klausimą atsakė  10 VVG valdybos narių: Asta 

Kisielienė - astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas Nedzinskas- 

nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta  Matonė - 

ruta.vertinskaite@gmail.com;  Arvydas  Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Rita Sabaitė - 

rita.sabaite@prokuraturos.lt; rita.sabaite@gmail.com Tadas Džervus - tadasdzervus86@gmail.com; 

Tomas Vailionis - tomas@grinduva.lt; Karolis Bunevičius - karolisbunevicius@gmail.com; 

 

Kvorumas yra. 

 

1.SVARSTYTA.  Dėl  Alytaus rajono VVG valdybos posėdžio  ir  Alytaus rajono VVG 

visuotinio narių susirinkimo organizavimo 2017 m. balandžio 27 d.  bei  susirinkimo darbotvarkės 

patvirtinimo“. 

Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo 

procedūros organizavimo: 

Alytaus rajono  VVG  kasmet iki  gegužės 1 d. privalo parengti finansinę atskaitomybę ir 

bei pateikti savo nariams VVG  veiklos ataskaitas ir kitus atsiskaitomuosius dokumentus 

tvirtinimui.  Siūlome 2017 m.  balandžio 27 d., 14.00 val. VVG valdybai susipažinti su VVG 

atsiskaitomaisiais dokumentais, o 15.00 val. organizuoti Alytaus  rajono VVG visuotinį narių 

susirinkimą ir patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (pridedama).  

 

NUTARTA.   Dėl  Alytaus rajono VVG valdybos posėdžio  ir  Alytaus rajono VVG 

visuotinio narių susirinkimo organizavimo 2017 m. balandžio 27 d.  bei  susirinkimo darbotvarkės 

patvirtinimo. 

2017 m.  balandžio 27 d., 14.00 val. organizuoti VVg valdybos posėdį ir  VVG valdybai 

susipažinti su VVG atsiskaitomaisiais dokumentais, o  

2017 m.  balandžio 27 d., 15.00 val. organizuoti Alytaus  rajono VVG visuotinį narių 

susirinkimą  pagal  patvirtintą susirinkimo darbotvarkę (pridedama).  
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10 - „už“,     

0   - „prieš“,      

2  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.  

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                                       Arvydas Balčiūnas 

  

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  sekretorė                                                                                          Vida Vrubliauskienė 

 
 




