
                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                              Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

                                            visuotiniame narių susirinkime  

                                                                  2021 m. spalio 12 d. protokolu Nr. S-2021-3 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ (toliau – Pakruojo VVG) visuotinio 

narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visuotinio narių 

susirinkimo darbo (procedūros) tvarką. Aprašas tvirtinamas Pakruojo VVG visuotiniame narių 

susirinkime. 

1.2. Pakruojo VVG visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Pakruojo VVG valdymo 

organas.  

1.3. Šiame Apraše apibrėžiama tai, kas nereglamentuota Pakruojo VVG įstatuose. 

1.4. Pakruojo VVG visuotinis narių susirinkimas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, Pakruojo VVG įstatais, šiuo Aprašu, kitais Lietuvos Respublikos 

teisės aktais ir kitais Pakruojo VVG vidaus dokumentais.  

1.5. Pakruojo VVG visuotinis narių susirinkimas savo sprendimus priima laikydamasis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

Priimdamas sprendimus VVG visuotinis narių susirinkimas yra savarankiškas.  

1.6. Pakruojo VVG visuotinio narių susirinkimo teisės ir pareigos nurodytos Pakruojo VVG 

įstatuose. 

 

II SKYRIUS 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Pakruojo VVG visuotinis narių susirinkimas gali vykti šiais būdais: 

2.1.1. visuotinis narių susirinkimas organizuojamas susirenkant fiziškai; 

2.1.2. visuotinis narių susirinkimas organizuojamas rašytine procedūra (elektroniniu paštu); 

2.1.3. visuotinis narių susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių 

priemonėmis per pasirinktą vaizdo ir garso konferencijų programą (pvz. „Zoom“, „Microsoft 

Teams“ ir pan.). 

2.2. Visiems nurodytiems visuotinio narių susirinkimo būdams taikoma tokia tvarka: 

2.2.1. Pakruojo VVG visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę sudaro Pakruojo VVG 

pirmininkas arba Pakruojo VVG valdyba:  

2.2.1.1. Pakruojo VVG nariai visuotinio narių susirinkimo metu turi teisę siūlyti papildomai 

įrašyti klausimą į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę arba išbraukti klausimą iš sudarytos 

darbotvarkės; 

2.2.1.2. Pakruojo VVG nariai visuotinio narių susirinkimo metu balsuoja ar įrašyti klausimą į 

darbotvarkę ar išbraukti klausimą iš darbotvarkės ir atviru balsavimu tvirtina susirinkimo 

darbotvarkę. 

2.2.1.3. Pakruojo VVG nariai apie visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir darbotvarkę 

turi būti informuoti įstatuose nurodyta tvarka ir terminais; 

2.2.2. visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja visuotinio narių susirinkimo metu iš 

susirinkime dalyvaujančių Pakruojo VVG narių išrinktas susirinkimo pirmininkas: 

2.2.2.1. susirinkimo pirmininkas skelbia kiek narių dalyvauja visuotiniame narių susirinkime, 

ar dalyvaujančių narių užtenka kvorumui, susirinkimo pirmininkas užtikrina visuotinio narių 

susirinkimo darbo tvarką, suteikia žodį pranešėjams ir Pakruojo VVG nariams, vadovauja 

svarstymams ir diskusijoms, remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, 
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jeigu nerenkama balsų skaičiavimo komisija, skaičiuoja balsus, skelbia balsavimo rezultatus;  

2.2.3. Pakruojo VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimai įforminami protokolu, kurį 

pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus funkcijas 

atlieka susirinkimo metu išrinktas Pakruojo VVG darbuotojas; 

2.2.4. Sudaromas visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių asmenų sąrašas.  

2.3. Organizuojant Pakruojo VVG visuotinį narių susirinkimą susirenkant fiziškai, 

susirinkimas organizuojamas vadovaujantis Pakruojo VVG įstatais ir šiuo Aprašu. 

2.3.1. visuotiniame narių susirinkime susirenkant fiziškai balsavimas yra atviras; 

2.3.2. visuotiniame narių susirinkime susirenkant fiziškai Pakruojo VVG valdybos nariai, 

Pakruojo VVG pirmininkas renkami slaptu balsavimu, jeigu visuotinis narių susirinkimas 

nenusprendžia kitaip; 

2.3.3. Pakruojo VVG visuotiniame narių susirinkime susirenkant fiziškai, renkant 

Pakruojo VVG valdybos narius slaptu balsavimu: 

2.3.3.1. kandidatus į Pakruojo VVG valdybą gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys, 

Pakruojo VVG nariai, ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pranešimo apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą išsiuntimo dienos. Juridiniai asmenys pateikia juridinio asmens protokolą (ar kitą 

dokumentą), kuriame juridiniam asmeniui atstovauti paskirtas asmuo (asmenys), įgaliojamas 

dalyvauti rinkimuose į Pakruojo VVG valdybos narius ir nurodoma kuriam sektoriui asmuo 

(asmenys) atstovaus. Fiziniai asmenys pagal kiekvieną sektorių įrašo į Pakruojo VVG valdybos 

narius siūlomus kandidatus balsavimo lapelyje (priedas Nr. 1) ir pateikia Pakruojo VVG nurodytu 

elektroniniu paštu. Visi į Pakruojo VVG valdybos narius pasiūlyti kandidatai pagal kiekvieną 

sektorių įrašomi balsavimo lapelyje (priedas Nr. 1); 

2.3.3.2. Pakruojo VVG nariai, fiziniai ir juridiniai asmenys, siūlydami kandidatus į Pakruojo 

VVG valdybą, privalo laikytis įstatų 5.10.,5.11.,5.12., 5.13. punktuose nurodytų reikalavimų;  

2.3.3.3. likus ne mažiau, kaip 1 dienai iki visuotinio narių susirinkimo datos, visiems  

Pakruojo VVG nariams, elektroninio pašto adresais pateikiamas balsavimo lapelis (priedas Nr. 1), 

kuriame įrašyti visi į Pakruojo VVG valdybos narius pasiūlyti kandidatai; 

2.3.3.4. susirinkimo pirmininkas visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantiems Pakruojo 

VVG nariams  pristato kandidatų į Pakruojo VVG valdybą sąraše pagal sektorius įrašytus 

kandidatus. Kiekvienam kandidatui leidžiama prisistatyti. Kandidatui prisistačius, gali būti 

užduodami klausimai;  

2.3.3.5. visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu išrenkama balsų skaičiavimo 

komisija iš 3 narių (Pakruojo VVG narių), komisijos nariai patys išsirenka komisijos pirmininką. 

Komisija išdalina atspausdintus balsavimo lapelius (priedas Nr. 1) su visais į Pakruojo VVG 

valdybą pagal sektorius pasiūlytais kandidatais Pakruojo VVG nariams, turintiems balsavimo teisę. 

VVG nariai balsavimo lapelyje pažymi kandidatus už kuriuos balsuoja. Balsuojama  už tiek 

kandidatų, kiek pagal kiekvieną sektorių yra renkamų vietų. Gavusi balsavimo lapelius komisija 

suskaičiuoja kandidatų gautus balsus ir pateikia visuotinio narių susirinkimo pirmininkui; 

2.3.3.6. Pakruojo VVG visuotinio narių susirinkimo pirmininkas paskelbia išrinktus Pakruojo 

VVG valdybos narius. Išrinktais į Pakruojo VVG valdybą laikomi tie kandidatai, kurie surinko 

daugiausiai balsų. Visuotinis narių susirinkimas atviru balsavimu patvirtina balsavimo rezultatus. 

2.3.4. Pakruojo VVG visuotiniame narių susirinkime susirenkant fiziškai, renkant 

Pakruojo VVG pirmininką slaptu balsavimu (pirmininkas renkamas iš Pakruojo VVG valdybos 

narių): 

2.3.4.1. kandidatus į Pakruojo VVG pirmininkus gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys, 

Pakruojo VVG nariai, ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pranešimo apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą išsiuntimo dienos. Juridiniai asmenys pateikia juridinio asmens protokolą (ar kitą 

dokumentą), kuriame juridiniam asmeniui atstovauti paskirtas asmuo, įgaliojamas dalyvauti 

rinkimuose į Pakruojo VVG pirmininkus. Fiziniai asmenys įrašo į Pakruojo VVG pirmininkus 

siūlomą kandidatą balsavimo lapelyje (priedas Nr. 2) ir pateikia Pakruojo VVG nurodytu 

elektroniniu paštu. Visuotinio narių susirinkimo metu VVG nariai išrinktus Pakruojo VVG 

valdybos narius gali siūlyti kandidatais į Pakruojo VVG pirmininkus. Visi į Pakruojo VVG 

pirmininkus pasiūlyti kandidatai įrašomi balsavimo lapelyje (priedas Nr. 2); 
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2.3.4.2. likus ne mažiau, kaip 1 dienai iki visuotinio narių susirinkimo datos, visiems 

Pakruojo VVG nariams, elektroninio pašto adresais pateikiamas balsavimo lapelis (priedas Nr. 2), 

kuriame įrašyti visi į Pakruojo VVG pirmininkus pasiūlyti kandidatai;  

2.3.4.3. jeigu į Pakruojo VVG pirmininkus pasiūlytas kandidatas neišrenkamas Pakruojo 

VVG valdybos nariu, jis negali dalyvauti Pakruojo VVG pirmininko rinkimuose; 

2.3.4.4. susirinkimo pirmininkas visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantiems Pakruojo 

VVG nariams pristato kandidatų į Pakruojo VVG pirmininkus sąraše įrašytus kandidatus. 

Kiekvienam kandidatui leidžiama prisistatyti. Kandidatui prisistačius, gali būti užduodami 

klausimai;  

2.3.4.5. visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu išrenkama balsų skaičiavimo 

komisija iš 3 narių (Pakruojo VVG narių), komisijos nariai patys išsirenka komisijos pirmininką. 

Komisija išdalina atspausdintus balsavimo lapelius (priedas Nr. 2) su visais į Pakruojo VVG 

pirmininkus pasiūlytais kandidatais Pakruojo VVG nariams, turintiems balsavimo teisę. VVG nariai 

balsavimo lapelyje pažymi vieną kandidatą už kurį balsuoja, gavusi balsavimo lapelius komisija 

suskaičiuoja kandidatų gautus balsus ir pateikia visuotinio narių susirinkimo pirmininkui; 

2.3.4.6. Pakruojo VVG visuotinio narių susirinkimo pirmininkas paskelbia išrinktą Pakruojo 

VVG pirmininką. Išrinktu į Pakruojo VVG  pirmininkus laikomas tas kandidatas, kuris surinko 

daugiausiai balsų. Visuotinis narių susirinkimas atviru balsavimu patvirtina balsavimo rezultatus. 

Išrinktas Pakruojo VVG pirmininkas vadovauja Pakruojo VVG valdybai. 

2.4. Organizuojant visuotinį narių susirinkimą rašytine procedūra (elektroniniu paštu): 

2.4.1. rašytine procedūra (elektroniniu paštu) visuotinis narių susirinkimas organizuojamas 

išimties tvarka, karantino ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai reikia priimti neatidėliotinus 

sprendimus;  

2.4.2. Pakruojo VVG pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo, elektroniniu paštu per įstatuose 

nustatytą terminą, tai yra ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos, išsiunčia 

Pakruojo VVG nariams svarstomų klausimų medžiagą ir suteikia galimybę Pakruojo VVG nariams 

susipažinti su ataskaitomis, pranešimais ar kita informacija, reikalinga sprendimams priimti; 

2.4.3. Pakruojo VVG nariai per 3 dienas nuo pranešimo apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą gavimo dienos elektroniniu paštu gali užduoti klausimus ir pateikti siūlymus; 

2.4.4. visi gauti klausimai, atsakymai ir siūlymai elektroniniu paštu pateikiami visiems 

Pakruojo VVG nariams likus ne mažiau, kaip 1 dienai iki visuotinio narių susirinkimo datos; 

2.4.5. organizuojant visuotinį narių susirinkimą rašytine procedūra (elektroniniu paštu) 

Pakruojo VVG pirmininkas pirmininkauja visuotiniam narių susirinkimui; 

2.4.6. kartu su svarstomų klausimų medžiaga Pakruojo VVG nariams pateikiamas balsavimo 

lapelis (priedas Nr. 3), nurodant kokiu elektroniniu paštu ir iki kokios datos reikia atsiųsti užpildytą 

balsavimo lapelį. Pakruojo VVG nariai per nustatytą terminą savo balsavimo lapelius išsiunčia 

Pakruojo VVG nurodytu elektroniniu paštu, pareikšdami savo pritarimą ar nepritarimą 

suformuluotiems sprendimams; 

2.5. Organizuojant visuotinį narių susirinkimą nuotoliniu būdu elektroninių ryšių 

priemonėmis per pasirinktą vaizdo ir garso konferencijų programą (pvz. „Zoom“, „Microsoft 

Teams“ ir pan.): 

2.5.1. nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis visuotinis narių susirinkimas 

organizuojamas išimties tvarka, karantino ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai reikia priimti 

neatidėliotinus sprendimus (pvz. patvirtinti veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį); 

2.5.2. Pakruojo VVG pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo, Pakruojo VVG narių nurodytais 

elektroniniais paštais per įstatuose nustatytą terminą, tai yra ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines 

dienas iki susirinkimo dienos, išsiunčia Pakruojo VVG nariams svarstomų klausimų medžiagą ir 

suteikia galimybę Pakruojo VVG nariams susipažinti su ataskaitomis, pranešimais ar kita 

informacija, reikalinga sprendimams priimti, taip pat pateikia prisijungimo nuorodą prie pasirinktos 

platformos; 

2.5.3. organizuojant visuotinį narių susirinkimą nuotoliniu būdu elektroninių ryšių 

priemonėmis, dėl vaizdo ir garso konferencijų programos (pvz. „Zoom“, „Microsoft Teams“ ir 

pan.) pasirinkimo sprendžia Pakruojo VVG pirmininkas arba Pakruojo VVG valdyba; 
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2.5.4. nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis visuotinio narių organizavimo tvarka 

prilygsta susirinkimo organizavimo susirenkant fiziškai tvarkai, tik Pakruojo VVG nariai bendrauja 

nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis; 

2.5.5. nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis organizuojamo visuotinio narių 

susirinkimo balsavimas vykdomas atviru balsavimu arba naudojantis nuotolinės programos 

funkcinėmis galimybėmis. Apie klausimų uždavimo ir balsavimo visuotinio narių susirinkimo metu 

tvarką Pakruojo VVG visuotinio susirinkimo nariai sprendžia susirinkimo pradžioje. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

3.1. Kiekvienas VVG narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus, tinkamą ir 

saugų sprendimų pateikimą elektroniniu paštu ir nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis.  

3.2. Šis Aprašas taikomas nuo jo patvirtinimo Pakruojo VVG visuotiniame narių susirinkime.  

 

______________________________________ 
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                                                                            Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  

                                                                            visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos  

                                                                            aprašo 

                                                                            1 priedas 

 

__________________ 

(data) 

 

(SLAPTO BALSAVIMO LAPELIO FORMA) 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS NARIŲ RINKIMAI 

 

BALSAVIMO LAPELIS 

 

Žymėjimo pavyzdys  

 

PILIETINĖS VISUOMENĖS ATSTOVAI 

 

Siūlo VVG nariai juridiniai asmenys 

Už Prieš Vardas, pavardė Atstovaujamas juridinis asmuo 

    

    

    

    

    

Siūlo VVG nariai fiziniai asmenys 

Už Prieš Vardas, pavardė 

   

   

VERSLO ATSTOVAI 

 

Siūlo VVG nariai juridiniai asmenys 

Už Prieš Vardas, pavardė Atstovaujamas juridinis asmuo 

    

    

    

    

Siūlo VVG nariai fiziniai asmenys  

Už Prieš Vardas, pavardė 

   

   

VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI 

 

Siūlo Pakruojo rajono savivaldybė 

Už Prieš Vardas, pavardė  Pareigos  



6 
 

    

    

    

 

 

                                                                            Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  

                                                                            visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos  

                                                                            aprašo 

                                                                            2 priedas 

 

__________________ 

(data) 

 

(SLAPTO BALSAVIMO LAPELIO FORMA) 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

PIRMININKO RINKIMAI 

 

BALSAVIMO LAPELIS 

 

Žymėjimo pavyzdys  

 

 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” (toliau – Pakruojo VVG) pirmininkas 

renkamas iš Pakruojo VVG valdybos narių. Jeigu į Pakruojo VVG pirmininkus pasiūlytas 

kandidatas neišrenkamas Pakruojo VVG valdybos nariu, jis negali dalyvauti Pakruojo VVG 

pirmininko rinkimuose. 

Išrinktas Pakruojo VVG pirmininkas vadovauja Pakruojo VVG valdybai. 

 

 

Siūlo VVG nariai juridiniai asmenys 

Už Prieš Vardas, pavardė Atstovaujamas juridinis asmuo 

    

    

Siūlo VVG nariai fiziniai asmenys 

Už Prieš Vardas, pavardė 
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                                                                            Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  

                                                                            visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos  

                                                                            aprašo 

                                                                            3 priedas 

 

__________________ 
(data) 

 

(BALSAVIMO LAPELIO FORMA) 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

 NARIO 

 

BALSAVIMO LAPELIS 

 

Žymėjimo pavyzdys  

 

Svarstomais darbotvarkės klausimais balsuoju taip: 

 

Eil. 

Nr. 

Darbotvarkės klausimas Už Prieš 

    

    

    

    

    

    

 
 

 


