
 

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 16 d. Nr.14 

Kėdainiai 

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Kėdainių miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių 

susirinkimas (toliau – susirinkimas) įvyko 2021 m. kovo 16 d. rašytine procedūra balsuojant el. paštu: 

kedainiu.miestovvg@gmail.com. Kadangi visų svarstomų klausimų/priedų paketas ir preliminari 

darbotvarkė nariams buvo išsiųsti kovo 2 d. asmenine nuoroda/kvietimu, balsavimas vyko nuo 

informacijos pateikimo nariams dienos iki kovo 16d. 16val. susumuojant gautus balsavimo rezultatus. 

 

Susirinkimas sušauktas vadovaujantis įstatuose 29 ir 53 p. numatyta tvarka (el. paštu) ir terminais 

(prieš 10 kalendorinių dienų). Šalyje susiklosčius neįprastai situacijai (dėl Covid 19 viruso 

pandemijos bei paskelbto karantino), vadovaujantis 2020 m. kovo 17d. LR VRM ministro įsakymu 

bei rekomendacija, Kėdainių miesto vietos veiklos grupė organizavo nuotolinį VVG narių balsavimą 

el. paštu. 

 

Elektroniniu paštu balsavo 13 iš 16 Kėdainių miesto VVG narių.  

Kvorumas – yra.  

 

Susirinkimo pirmininkas – Dainius Cibulskis 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė 

 

UAB ,,Ergasa“ atstovaujanti I. Fiodorova, kovo 9 d. el. paštu visus narius informavo, jog pasitraukia 

iš Kėdainių miesto VVG narių.  

Nario Kėdainių bendruomenė pirmininkė I. Fiodorova el.paštu pareiškė nusišalinimą nuo visų 

balsavimo klausimų, motyvuodama, jog su Nr. 4 svarstomu klausimu yra tiesiogiai susijusi, o 2020 

m. Asociacija ,,Kėdainių bendruomenė" buvo atitolusi nuo aktyvios  Kėdainių m. VVG veiklos, todėl 

negali vertinti ir kitų svarstomų klausimų dokumentų, jų tikslumo ar kt. 

 

Susirinkimo dalyvių balsavimo rezultatai - raštai pateikti el. paštu - pridedami.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl Kėdainių m. VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.  

2.  Dėl Kėdainių miesto VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. patvirtinimo;  
3.  Dėl Metinės VVG  veiklos ataskaitos patvirtinimo;  
4.  Dėl UAB ,,Ergasa“ atšaukimo iš VVG narių. 

 

1. SVARSTYTA:  Dėl Kėdainių m. VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

Šio ir kitų svarstomų klausimų priedų paketas nariams buvo išsiųstas kovo 2d. asmenine 

nuoroda/kvietimu. Pasiūlymų/pastebėjimų negauta. 

BALSUOTA:  „už“ – 13, ,,prieš“ -0. 

NUTARTA:  Patvirtinti Kėdainių m. VVG 2020 m. veiklos ataskaitą. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių miesto VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. patvirtinimo. 

Šio ir kitų svarstomų klausimų priedų paketas nariams buvo išsiųstas kovo 2d. asmenine 

nuoroda/kvietimu. Pasiūlymų/pastebėjimų negauta. 

BALSUOTA:  „už“ – 13, ,,prieš“ -0. 

NUTARTA:  Patvirtinti Kėdainių m. VVG 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį. 
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3. SVARSTYTA: Dėl Metinės VPS  veiklos ataskaitos patvirtinimo.  

Šio ir kitų svarstomų klausimų priedų paketas nariams buvo išsiųstas kovo 2d. asmenine 

nuoroda/kvietimu. Pasiūlymų/pastebėjimų negauta. 

BALSUOTA:  „už“ – 13, ,,prieš“ -0. 

NUTARTA:  Patvirtinti Metinę VPS  veiklos ataskaitą. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl UAB ,,Ergasa“ atšaukimo iš VVG narių. 

Šio ir kitų svarstomų klausimų priedų paketas nariams buvo išsiųstas kovo 2d. asmenine 

nuoroda/kvietimu. I. Fiodorova el.paštu atsiuntė žinutę, jog UAB ,,Ergasa“ pasitraukia iš VVG narių. 

Daugiau pasiūlymų/pastebėjimų šiuo kausimu negauta. 

BALSUOTA:  „už“ – 13, ,,prieš“ -1 UAB ,,Elektrometa“ direktorius L. Rimas.  

NUTARTA:  Atšaukti UAB ,,Ergasa“ iš Kėdainių miesto VVG narių. 

 

Kitų svarstytinų klausimų nebuvo.   

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas              ___________________                Dainius Cibulskis 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                   ___________________                Kristina Vainauskienė 


