ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO
SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS NR.3
2018 m. balandžio 11 d., 12.00 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos rašytinio sprendimo
priėmimo procedūra Nr.3 vyko nuo 2018 m. balandžio 9 d., 21.00 val. iki 2018 m. balandžio 11
d., 12.00 val.
Svarstymui pateiktas klausimas: „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių
visuotinio rinkiminio susirinkimo datos ir laiko nustatymo ir darbotvarkės patvirtinimo“.
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Arvydas Balčiūnas.
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė Vida Vrubliauskienė.
„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; Tadui Džervui tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Vytui Kederiui vytas.kederys@gmail.com, Aldonai Bunevičienei - aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnui
Kuzmickui – ssspeakerisss@gmail.com;
Editai Zagursienei - edita.zagurskiene@arsa.lt;,
editazagurskiene@gmail.com;
Nuo 2018 m. balandžio 9 d., 21.00 val. iki 2018 m. balandžio 11 d. 12.00 val.
balsavo 11 VVG valdybos narių:
Asta
Kisielienė
astak58@gmail.com;
Milda
Stanevičienėeiciunai@gmail.com; Linas Nedzinskas- nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė giedre@tarzanija.lt; Rūta Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydas Balčiūnas arvydas.balciunas@arsa.lt; Tadas Džervus - tadasdzervus86@gmail.com; Tomas Vailionis tomas@grinduva.lt; Vytas Kederys - vytas.kederys@gmail.com, Aldona Bunevičienė aldona.buneviciene@birstonas.lt;
Edita
Zagursiene
edita.zagurskiene@arsa.lt;,
editazagurskiene@gmail.com;
Kvorumas yra.
1.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio rinkiminio
susirinkimo datos ir laiko nustatymo ir darbotvarkės patvirtinimo.
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros organizavimo:
Reikia būtinai patvirtinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės finansinę atskaitomybę ir aptarti
kitus svarbius klausimus susijusius su VVG veikla. Siūloma visuotinį VVG narių susirinkimą organizuoti
2018 m. balandžio 26 d., 16 val. Alytaus rajono savivaldybės posėdžių salėje (III a.), Pulko g.21, Alytus ir
patvirtinti darbotvarkę (darbotvarkė pridedama). Pranešti VVG nariams apie visuotinį rinkiminį narių
susirinkimą pasirenkamas būdas pagal VVG įstatų 37 punktą – laiškus pranešimus apie susirinkimą VVG
nariams
siųsti elektroniniu paštu ir informaciją prieš 10 dienų paskelbti VVG tinklalapyje
www.alytausrvvg.lt. 2018 m. balandžio 26 d., 16 val. neesant kvorumui VVG visuotinį susirinkimą vėl
organizuoti 2018 m. gegužės 3 d., 16 val., Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (konferencijų
salė), Naujoji g.48, Alytus) ir skelbti VVG tinklalapyje www.alytausrvvg.lt.

NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio rinkiminio susirinkimo
datos ir laiko nustatymo ir darbotvarkės patvirtinimo.

Visuotinį VVG narių susirinkimą organizuoti 2018 m. balandžio 26 d., 16 val. Alytaus rajono
savivaldybės posėdžių salėje (III a.), Pulko g.21, Alytus ir patvirtinti darbotvarkę (darbotvarkė pridedama).
Pranešti VVG nariams apie visuotinį rinkiminį narių susirinkimą pasirenkamas būdas pagal VVG įstatų 37
punktą – laiškus pranešimus apie susirinkimą VVG nariams siųsti elektroniniu paštu ir informaciją prieš 10
dienų paskelbti VVG tinklalapyje www.alytausrvvg.lt.
2018 m. balandžio 26 d., 16 val. neesant kvorumui susirinkimą vėl organizuoti 2018 m.
gegužės 3 d., 16 val., Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (konferencijų salė), Naujoji g.48,
Alytus.

11 - „už“,
0 - „prieš“,
1 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.

Rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros pirmininkas

Arvydas Balčiūnas

Rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros sekretorė

Vida Vrubliauskienė

