
 

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo 24 d. Nr.16 

Kėdainiai 

 

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

susirinkimas (toliau – susirinkimas) įvyko 2022 m. kovo 24 d. 16 val. adresu: Didžiosios rinkos aikštė 

4, Kėdainiai. 

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

(prieš 10 kalendorinių dienų).  

Dalyvavo 9 iš 15 Kėdainių miesto VVG narių.  

Kvorumas – yra.  

 

Siūlomas susirinkimo pirmininkas – Kristina Vainauskienė 

Siūloma susirinkimo sekretorė – Rima Pužauskaitė. Kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo. 

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA: Susirinkimo pirmininke patvirtinti Kristiną Vainauskienę, sekretore – Rimą 

Pužauskaitę. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl Kėdainių m. VVG veiklos ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.  

2.  Dėl Kėdainių miesto VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. patvirtinimo;  
3.  Dėl Metinės VPS ataskaitos patvirtinimo;  

4.  Dėl Kėdainių miesto VVG 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo; 

5.  Dėl Gediminaičių bendruomenės atšaukimo iš VVG narių. 

6. Kiti klausimai. 

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA:  Dėl Kėdainių m. VVG veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.  

Kristina Vainauskienė išsamiai pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2021 m. Atsakyta į klausimus, 

pakviesta balsuoti. 

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  Patvirtinti Kėdainių m. VVG 2021 m. veiklos ataskaitą. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių miesto VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. patvirtinimo. 

Rima Pužauskaitė pristatė finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m. Šio ir kitų svarstomų klausimų 

dokumentų ir priedų paketas nariams buvo išsiųstas kovo 14d. el. paštu. Pasiūlymų/pastebėjimų 

negauta. Atsakyta į klausimus, pakviesta balsuoti. 

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  Patvirtinti Kėdainių m. VVG 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl metinės VPS  ataskaitos patvirtinimo. Kristina Vainauskienė pristatė pasiektus 

ir siekiamus ataskaitinio laikotarpio pažangos rezultatus. Kilo diskusija. Atsakyta į klausimus, 

pakviesta balsuoti. 

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  Patvirtinti metinę VPS  veiklos ataskaitą. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių miesto VVG 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo. 

Vietos plėtros strategijos keitimas inicijuojamas atsižvelgiant į iš LR Vidaus reikalų ministerijos 2021 

m. balandžio 21 d. rekomendacijas bei nustačius netinkamas išlaidas, Agentūrai vertinant projektus,  



 

 

 

pagal Kvietimus Nr.2, Nr.3 ir papildomą rezervo projektų sąrašą Nr.4, kai susidarė lėšų likutis – 4 

553,88Eur. Laikantis Taisyklėse numatytų procedūrų, strategijos pakeitimai  buvo derinami su  

visuomene (nuo 2021-12-20 iki 2021-12-30d.) viešai skelbiant Kėdainių miesto VVG ir Kėdainių 

rajono savivaldybės tinklalapiuose, tačiau pasiūlymų nebuvo gauta. Minėti Strategijos pakeitimai 

suderinti su LR Vidaus reikalų ministerija, jiems pritarta (2022-03-10d. iš LR VRM gautas raštas, 

GPD Nr.25). 

Pakviesta balsuoti, jog minėti vietos plėtros strategijos ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-

2022 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimai, būtų patvirtinti. 

BALSUOTA: „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA: Patvirtinti vietos plėtros strategijos pakeitimą. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Asociacijos Gediminaičių bendruomenė atšaukimo iš VVG narių. Asociacijos 

Gediminaičių bendruomenė vadovė J. Stanevičienė informavo, jog bendruomenė yra likviduota, todėl 

pasitraukia iš Kėdainių miesto VVG narių bei atsiuntė prašymą dėl išstojimo iš VVG.  

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  Atšaukti Asociaciją Gediminaičių bendruomenė iš Kėdainių miesto VVG narių. 

 

6. KITI KLAUSIMAI: 

6.1. Dėl VVG pirmininko rinkimo. Pateikta informacija, jog yra gautas VVG pirmininko D. Cibulskio 

prašymas atsistatydinti iš einamų pareigų, todėl būtina sekančiame susirinkime organizuoti VVG 

pirmininko rinkimus, kuriuo gali būti bet kuris VVG narys. Šiuo klausimu balsuota nebuvo. 

 

6.2. Dėl Valdybos nario atstovo iš pilietinės visuomenės sektoriaus rinkimo. Pateikta informacija, jog 

staiga numirus valdybos nariui, atstovavusiam pilietinės visuomenės sektorių, būtina sekančiame 

susirinkime organizuoti naujo nario rinkimą į VVG valdybą. Šiuo klausimu balsuota nebuvo. 

 

6.3. SVARSTYTA.  Dėl. K. Vainauskienės įgaliojimo pasirašyti ir pateikti susirinkimo metu 

patvirtintą vietos plėtros strategijos keitimą bei Metinę VPS ataskaitą ir priedus bei susijusius 

dokumentus. 

Kadangi į VVG visuotinį susirinkimą vietoj VVG pirmininko D. Cibulskio deleguotas kitas asmuo, 

siūloma K. Vainauskienei suteikti įgaliojimą pasirašyti LR VRM teikiamą pakeistą vietos plėtros 

strategiją ir visus su keitimu susijusius dokumentus. Pakviesta balsuoti.  

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. 

NUTARTA:  įgalioti K. Vainauskienę pasirašyti ir pateikti LR VRM  pakeistą vietos plėtros strategiją 

ir visus, su keitimu susijusius dokumentus. 

 

6.4. SVARSTYTA. Dėl Kėdainių miesto VVG įstatų pakeitimo iniciavimo. Pateikta informacija, jog 

VVG įstatuose yra realią situaciją neatitinkančių  nuostatų, pvz.: tas pats asmuo gali būti valdyboje 

ne daugiau kaip 2 kadencijas. Kadangi VVG valdyboje turi būti 9 asmenys, o šiuo metu VVG yra tik 

14 narių, užtikrinti įstatuose planuotos valdybos narių rotacijos nėra įmanoma.  

Sudėtingai aprašytas valdybos narių balsavimo/išrinkimo būdas, kurį supaprastinus pakaktų 

balsavimo rankos pakėlimu, skaičiuojant balsų daugumą ar tiesiog pažymint jog: ,,...Valdyba turi būti  

renkama pagal tuo metu galiojančius teisės aktus“.  

BALSUOTA:  „už“ – 9, ,,prieš“ -0, ,,susilaikau“-0. Pakviesta balsuoti. 

NUTARTA:  inicijuoti Kėdainių miesto VVG įstatų pakeitimo procedūrą. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas              ___________________                Kristina Vainauskienė 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                   ___________________                Rima Pužauskaitė 


