
KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  

 

VISUOTINIO NEEILINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  

PROTOKOLAS  

 

2022 m. liepos 21 d. Nr.17 

Kėdainiai 

 

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

susirinkimas (toliau – susirinkimas) įvyko 2022 m. liepos 21d. 16.00 val. Kėdainių miesto seniūnijoje, 

adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai.  

Neeilinis susirinkimas sušauktas VVG įstatų 30p. numatyta tvarka ir terminais. Susirinkime dalyvavo 

11 iš 14 Kėdainių miesto VVG narių ir 3 svečiai (VšĮ ScarFa, vadovė Irina Eid, Asociacija "Kėdainių 

samariečiai", vadovas Mantas Patkauskas, UAB "ATELA", direktorius Andrius Žilinskas) be 

balsavimo teisės, balsuojant 1,2,3,4 klausimais.  

Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas. 

Kvorumas – yra. Susirinkimas gali būti tęsiamas. 

VVG įstatų 31p. reglamentuoja, jog visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai 

susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta 

dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma. 

1. SVARSTYTA. Dėl susirinkimo pirmininko išrinkimo.  

Kristina Vainauskienė pasisiūlė būti visuotinio narių susirinkimo pirmininke. Kitų siūlymų nebuvo.  

BALSUOTA: ,,už“ 11, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: Patvirtinti susirinkimo pirmininkę - Kristiną Vainauskienę. 

2. SVARSTYTA. Dėl susirinkimo sekretoriaus išrinkimo.  

Kristina Vainauskienė pasiūlė susirinkimo sekretore išrinkti Rimą Pužauskaitę. Kitų kandidatų ir 

siūlymų nebuvo. 

BALSUOTA: ,,už“ 11, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: Patvirtinti susirinkimo sekretorę – Rimą Pužauskaitę. 

3. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.  

Pasiūlyta pakoreguoti darbotvarkės 8 klausimą dėl pirmininko kadencijos trukmės. Kilo diskusija. 

Pakviesta balsuoti už siūlomos darbotvarkės klausimus.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl susirinkimo pirmininko išrinkimo 

2. Dėl susirinkimo sekretoriaus išrinkimo 

3. Dėl darbotvarkės patvirtinimo 

4. Dėl naujų narių priėmimo į Kėdainių miesto VVG 

5. Dėl balsavimo būdo nustatymo 

6. Dėl balsavimo komisijos išrinkimo 

7. Dėl Kėdainių miesto VVG pirmininko atšaukimo 

8. Dėl Kėdainių miesto VVG pirmininko rinkimo 4 metų kadencijai 

9. Dėl valdybos nario atšaukimo 

10. Dėl valdybos nario rinkimo 

11. Kiti klausimai.  

 

BALSUOTA:  ,,už“ 11, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA:  Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. 

4. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į Kėdainių miesto VVG.  

Gauti keturi juridinių asmenų prašymai tapti VVG nariais: VšĮ ScarFa, vadovė Irina Eid, Asociacija 

"Kėdainių samariečiai", vadovas Mantas Patkauskas, UAB "ATELA", direktorius Andrius Žilinskas 

ir Maumedžių gyvenvietės bendruomenė, vadovė Irma Banevičienė. Pastarieji iš anksto supažindinti 

su stojamojo įnašo ir kasmetinio nario mokesčio mokėjimo bei naujų narių priėmimo, išstojimo, 

pašalinimo iš Asociacijos tvarka. Pakviesta balsuoti už  visų 4 naujų narių priėmimą į VVG. 

BALSUOTA:  ,,už“ 11, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0.  



NUTARTA: 4 organizacijas: VšĮ ScarFa, Asociaciją "Kėdainių samariečiai", UAB "ATELA" ir 

Maumedžių gyvenvietės bendruomenę patvirtinti naujais VVG nariais. 

5. SVARSTYTA. Dėl balsavimo būdo nustatymo.  

Pateikta informacija, jog vykdant vienasmenio ir kolegialaus valdymo organų rinkimus, reikalinga 

nustatyti balsavimo būdą. Siūlomi du būdai: atviru būdu rankos pakėlimu arba apklausos raštu būdu 

pildant balsavimo biuletenį. Pakviesta balsuoti.  

BALSUOTA: ,,už“ atviru būdu rankos pakėlimu - 6, ,,už“ apklausos raštu būdu pildant balsavimo 

biuletenį - 8. 

NUTARTA: renkant valdymo organus balsavimą vykdyti raštu, pildant balsavimo biuletenį. 

6. SVARSTYTA. Dėl balsavimo komisijos išrinkimo.  

Prieš pradedant valdymo organų rinkimus būtina išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Pasiūlyti 3 

asmenys: Audrius Stašaitis, Indrė Fiodorova, Alma Margevičienė. Pakviesta balsuoti. 

BALSUOTA: ,,už“ 14, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: Patvirtinti 3 asmenų balsų skaičiavimo komisiją: Audrių Stašaitį, Indrę Fiodorovą, 

Almą Margevičienę. 

7. SVARSTYTA. Dėl Kėdainių miesto VVG pirmininko atšaukimo.  

Pateikta informacija, jog gautas pirmininko D. Cibulskio prašymas nuo kovo 14 d. atstatydinti iš 

pirmininko pareigų. Pakviesta balsuoti, jog D. Cibulskis būtų atšauktas. 

BALSUOTA: ,,už“ 14, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: atšaukti D. Cibulskį iš VVG pirmininko pareigų. 

8.  SVARSTYTA. Dėl Kėdainių miesto VVG pirmininko rinkimo 4 metų kadencijai. 

Informuota, jog vadovaujantis įstatų 32p. Asociacijos pirmininką 4 metų kadencijai renka ir atšaukia 

visuotinis narių susirinkimas. Pasiūlytos trys kandidatūros: Dangiras Kačinskas, atstovaujantis Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Kristina Vainauskienė, atstovaujanti Asociaciją Kėdainių 

senamiesčio bendruomenę ir Rita Stakniūnienė, atstovaujanti Kėdainių rajono Moterų krizių centrą.  

Pateikta informacija, jog renkant pirmininką kiekvienas balsuojantis asociacijos narys turi vieną 

balsą, nes bus renkamas tik 1 kandidatas. Informuota, jog balsą savo nuožiūra būtina atiduoti bet 

kuriam vienam kandidatui. VVG pirmininku bus išrinktas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. 

Pakviesta balsuoti. Balsavimo komisijai suskaičiavus balsus, komisijos pirmininkas (Alma 

Margevičienė) pranešė rezultatus. 

BALSUOTA: „už“ Dangirą Kačinską – 2 balsai, „už“ Kristiną Vainauskienę – 12 balsų, „už“ Ritą 

Stakniūnienę - 0 balsų. 

NUTARTA: Kėdainių miesto VVG pirmininke 4 metų kadencijai išrinkti Kristiną Vainauskienę.  

9. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario atšaukimo.  

Vadovaujantis įstatų 18p., Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių (partnerių) – bendruomeninių 

ir kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių ir rajono savivaldybės 

tarybos (vietos valdžios) – partnerystės principu.  

Vadovaujantis įstatų 36p. valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas, 

nepažeidžiant partnerystės principo (kaip nurodyta 18p.), t. y. Asociacijos valdyboje partneriams 

atstovauja vienodas valdymo organo narių skaičius. Todėl karantino metu mirus Rimantui Dubosui, 

atstovavusiam bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų sektorių, turime jį atšaukti. 

Pakviesta balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ - 14, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: atšaukti Rimantą Dubosą iš valdybos narių.  

10. SVARSTYTA. Dėl VVG valdybos nario išrinkimo.  

Pranešėja supažindino su VVG įstatais, kuriuose apibrėžtos VVG valdybos narių funkcijos ir kuriais 

vadovaujantis turi būti renkama valdyba:  

Įstatų 36 ir 37p. apibrėžia, kad valdybą 4 metų laikotarpiui iš 9 narių (įskaitant valdybos pirmininką), 

renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant 

partnerystės principo, t. y. Kėdainių miesto VVG valdyboje partneriams atstovauja vienodas valdymo 

organo narių skaičius: 3 nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai, 3 - vietos valdžios deleguoti 

atstovai, 3 - verslo atstovai.  

Įstatų 38p. skelbia, kad valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (t. y. vienos lyties atstovai sudaro 

ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. kolegialaus valdymo organo narių).  



Įstatų 39p. apibrėžia, kad renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų 

skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Valdybos nariais išrenkami daugiau 

balsų surinkę kandidatai.  

Pateikta informacija, jog į valdybą turime išrinktus 9 valdybos narius, iš kurių vienas, atstovaujantis 

bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų sektorių, numirė. Valdybos nariais yra 5 

moterys ir 3 vyrai. Vadovaujantis įstatų 38p., reikia išrinkti naują narį - vyrą. Pasiūlyti 2 pretendentai: 

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos atstovas Albertas Ramanauskas ir Asociacijos "Kėdainių 

samariečiai" vadovas  Mantas Patkauskas.  

Pakviesta balsuoti. Balsavimo komisijai suskaičiavus balsus, komisijos pirmininkas (Alma 

Margevičienė) pranešė rezultatus. 

BALSUOTA:  „už“ Mantą Patkauską - 26; „už“ Albertą Ramanauską - 2. 

NUTARTA: patvirtinti Mantą Patkauską valdybos nariu nuo bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų sektoriaus. 

11. Kiti klausimai.  

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas (ė)    __________________                      Kristina Vainauskienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorius (ė)       __________________                      Rima Pužauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 


