
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ” 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 29 d.  Nr. S-2020-1 

Pakruojis 

 

Susirinkimas vyko 2020 m. balandžio 29 d. 17.00 val. rašytine procedūra elektroniniu paštu 

pakruojovvg@pakruojis.lt . 

Susirinkimo pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė.     

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, 

pranešimas apie šaukiamą Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių 

susirinkimą, organizuotą rašytine procedūra elektroniniu paštu pakruojovvg@pakruojis.lt, nariams 

išsiųstas elektroniniu paštu prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos.  

Iš 37 narių susirinkime dalyvauja 29 balsavimo teisę turintys nariai (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė” darbuotojai. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitos už 2019 m. 

tvirtinimo. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2019 

m. tvirtinimo. 

4. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės ataskaitos už 2019 m. 

tvirtinimo. 

 

1. SVASTYTA: Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra. 

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali situacija ir 

karantinas, Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių susirinkimą 

organizuoja rašytine procedūra elektroniniu paštu. Vietos veiklos grupės  „Pakruojo rajono 

partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas patvirtintas Vietos veiklos 

grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. P-5. 

Rašytinės procedūros aprašas nariams buvo išsiųstas elektroniniu paštu, nariai susipažino su aprašu. 

NUTARTA: Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra. 

BALSAVO: „pritarti“ –  29 ,  „nepritarti“ – 0.   

 

2. SVASTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitos 

už 2019 m. tvirtinimo. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2019 m. nariams 

buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su veiklos ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitą 

už 2019 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „patvirtinti“ –  29, „nepatvirtinti“ – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės 

atskaitomybės už 2019 m. tvirtinimo. 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės Jovitos Trumpienės 

parengta Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės ataskaita už 

2019 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su finansinės atskaitomybės ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo. 
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NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinę 

atskaitomybę už 2019 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „patvirtinti“ –  29, „nepatvirtinti“ – 0. 

 

4. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės 

ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

Revizorės Reginos Gaubienės parengta Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2019 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės 

ataskaitą už 2019 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „patvirtinti“ –  29, „nepatvirtinti“ – 0. 

 
 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Arturas Stankevičius 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Marija Žiubrienė 

 
 


