TAURAGES RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPES
NEEILINIO VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO
PROTOKOLASNr.20l5l08
2015-ll-l I 1500
g. 9, Taurage
val.,Kudirkos
pirmininke- NijoleTirevidiene
Susirinkimo
- LaimaBarauskiene
Susirinkimo
sekretore
DALYVAUJA: i546 nariqdalyvauja
40 dalyviai.Kvorumas
yra.SqraSas
pridedamas.
DARBOTVARKE:
L lstatqkeitimas.
2. VVG pirmininkorinkimai.
3. Valdybosrinkimai.
4. Revizijos
komisijos
rinkimai.
5. Einamieji
klausimai.
pasiulepapildytidarbotvarkg
PirmininkeNijoleTirevidiene
punktu,,Revizinds
komisijosrinkimai"
ir i5sirinktibalsqskaidiavimo
komisij4.Balsqskaidiavimo
komisijaibuvo pasiulytossekandios
kandidatiiros:
AstaZivuckiene,Mindaugas
ierneckas,AgneZebeliene.
NUTARTA: papildytidarbotvarkg4 punktu,,Revizines
komisijosrinkimai", balsuotavienbalsiai
,,u2". Bendrususitarimupatvirtinta balsqskaidiavimokomisija:Astq Zivuckieng,Mindaug4
AgngZebelieng.
Cerneck4,
l. SVARSTYTA: lstatqkeitimas. Visiemsnariamsbuvo iSsiqtas
pastabqdel
fstatqprojektas,
jstatq nebuvo gauta, iSskyrusAlbinos Urbutienesi5taisyos stiliaus ir gramatinesklaidos.
Pirmininkepaklausear turi kas dar kokiq pastabq.Bastabqnebuvo.PasitilytabalsuotiuZ istaq
pakeitimus
ir patvirtintifstatus.
NUTARTA: tvirtintipapildymus
ir pakeitimus
istatuose
10.AsociacUos
veiklostikslai:
10.1.pagal savo veikloskompetencij4
ir galimybesskatintivietos iniciatyvasir permainas
kaimo vietovesetelkti suinteresuotq
vietosvaldZios,verslo,nevyriausybiniqir kitq organizacijq
bei istaigq pastangas,
ieskanttinkamiausiqsprendimqkaimo vietoviq ekonomineiir socialiniai
geroveikelti;
10.2.aktyviaidalyvautirengiantir igyvendinant
kaimopletrosplanusbei programas;
10.3.rengtiir igyvendintikaimopletrosstrategijas
beikitasEuroposSqjungos
ar kitq
q iniciatyvas;
organizacij
10.4.skatintiir palaikytivietineskaimoZmoniqiniciatyvas
verslo,gamtosapsaugos,
Svietimo,
paramos
kultDros,
socialines
ir kitosesrityse;
10.5.organizuoti
ir teiktiparam4kaimobendruomeniq,
versloimoniq,kitq nevyriausybiniq
projektams
organizacijq
ir iniciatyvoms
igyvendinti;
10.6. skatintiAsociacijos
nariqbendradarbiavim4
su kitomisnacionalinemis
ir tarptautinemis
organizacijomis
bei istaigomis;
10.7.siektikitq,Asociacijos
nariqporeikius
atitinkandiq
ir galiojantiems
teisesaktams
neprieStarauj
andiqtikslq.
I I . Asociacijos
veiklosr[Sys(papildomos
veiklosrD5ys):
paslaugq
64.
Finansiniq
veikla,i5skyrus
draudim4
ir pensijqleSqkaupim4.
64.19 Kitaspiniginis
tarpininkavimas.
paslaugq
finansiniq
veikla,iSskyrus
draudimqir pensijq
64.99 Kita , niekurnepriskirta,
leSqkaupim4.

70.21 VieSqjqry5iqir komunikacijos
veikla.
versloir kito valdymoveikla.
70.22 Konsultacine
82.30 PosedZiq
ir verslorenginiqorganizavimas.
82.99 Kita niekurnepriskirta,
versluibiidingqpaslaugq
veikla.
85.5 Kitasmokymas.
85.60 Svietimui
btidingqpaslaugq
veikla.
88.
Nesusijusi
suapgyvendinimu,
socialinio
darboveikla.
90.
KDrybine,
menineir pramogq
organizavimo
veikla.
93.2 Pramogqir poilsioorganizavimo
veikla.
96.
Kita asmenqaptarnavimo
veikla.
24. Eilinis visuotinisAsociacijosnariq susirinkimas
turi ivykti kasmetne veliau kaip per 4
menesius
nuo finansiniqmetq pabaigos.
Prane3im4
apie visuotinonariq susirinkimodat4,laik4,
viet4 ir darbotvarkes
klausimusAsociacijospirmininkaselektroniniupaStuarba Asociacijos
tinklapyje\.v\.vw.tauragesvvg.lt
7 dienasiki susirinkimo
dienos.
jei to ra5tureikalauja
gali bfiti Saukiamas,
25. NeeilinisAsociacijosvisuotinisnariqsusirinkimas
daugiaukaip vienaspenktadalis
Asociacijosnariq,Asociacijospirmininkasar Asociacijosvaldyba.
VisuotinionariqsusirinkimoiniciatoriaivaldybaipateikiaparaiSk4,
kuriojenurodomossusirinkimo
prieZastysir tikslai, pateikiamipasitilymaidel susirinkimodarbotvarkds,
datos,vietos, laiko ir
projektai.PraneSimq
si[lomqsprendimq
apieneeiliniovisuotinonariqsusirinkimo
datq,laik4,viet4
pirmininkas
ir darbotvarkes
klausimusAsociacijos
pa5tuarbaAsociacijos
elektroniniu
tinklalapyje
\\i$'w.tauragcsvvg.lt,
Asociacijosnariamsne veliaukaip prie57 dienasiki susirinkimodienos.
Visuotinisnariqsusirinkimas
gavimodienos.
turi ivykti ne veliaukaipper40 dienqnuoparai5kos
30. Valdybosnariq skaidiusyra 12 (iskaitantvaldybospirminink4).Valdybosnarius 3 metams
renkavisuotinisnariq susirinkimas.
Valdybosnario kadencijqskaidiusneribojamas,
tadiau kas 3
metai l/3 kolegialaus
valdymoorganonariq,proporcingaiatstovaujantiems
sektoriams,
keidiasi.
posedyjevaldybosnariq balsqdauguma,3
31. Valdybai5 savo nariq,paprastadalyvaujandiq
metamsrenkavaldybospirminink4.Valdybospirmininkasvadovaujavaldybosdarbui.Valdybos
pirmininkokadencij
q skaidius
neribojamas
pirmininkas
42. ValdybosposedZiuose
dalyvaujaAsociacijos
ir sudarytijamgalimybes
susipaZinti
posedZio
su darbotvarkes
klausimaisir organizuojamo
medliaga.
43. Likus ne mai,iau kaip 3 dienoms iki eilinio visuotinio nariq susirinkimo,Asociacijos
pirmininkaskartusu valdyba parengiaAsociacijosveiklosataskait4.
45. Asociacijospirmininkasrenkamasvisuotihiamenariqsusirinkimei5 Asociacijosnariq3 (trijq)
jeigu uZ pasiuly4 kandidatiirqbalsuoja
metq kadencijai.AsociacijospirmininkasiSrenkamas,
daugiaunei pusesusirinkimedalyvaujandiq
Asociacijos
nariq.Asociacijospirmininkokadencijq
skaidius
neribojamas.
jam neesant,
pirmininkopareigomis,
47. Visusdokumentus
susijusiais
su Asociacijos
ir sudarant
darbo sutarti su juo, jeigu tokia sudaroma,pasira5oValdybospirmininkasar kitas jo igaliotas
jei
valdybosnarys.Pirmininkasgali eiti kitaspareigasAsociacijoje,susijusias
su darbosantykiais,
pirmininko
pareigos
Asociacijos
neapmokamos
darbouZmokesdiu.
Asociacijos
valdybai,valdybosnustatyta
tvarka.
50.4.uL savoveikl4atsiskaito
pirmininkasne veliaukaip per 7 dienasnuo
51. Asociacijos
nariuiraStupareikalavus,
Asociacijos
gavimodienosprivalosudarytiAsociacijos
reikalavimo
nariuigalimybgsusipaZinti
su Asociacijos
jos
gauti
ir
vis4Asociacijosturim4informacijqapie veikl4,valdybosnustaqrta
dokumentais
tvarka.
"u2".
fstataipatvirtinti.Balsuotavienbalsiai
2. SVARSTYTA:VVG pirmininkorinkimai.
pirmininko- NijoleTirevidiene.
BuvopasiDly,ta
tik vienakandidattira
asociacijos
NUTARTA: VVG pirmininke3 metqkadencijaiperrinktaNijole Tirevidiene.Balsuotavienbalsiai
..u2".

3. SVARSTYTA:Valdybosrinkimai.
PasiDlytossekandiosvaldybosnariq kandidat[rosatsiZvelgianti KPP priemones ,,LEADER"
veiklossrities ,oParama
vietosprojektamsigyvendintipagalVPS" kaimo vietoviqVPS projektq
atrankostaisykliqreikalavimus:
NVO atstovai: l. AlbinaUrbutiene
2. AndlelaJakiene
3. LaimaBarauskiene
4. GiedreStatkuviene
5. AstaZivuckiene
Versloatstovai: 6. AleksasSkirmantas
7. AntanasVenckus
8. VytautasRemeikis
9. ModestaKavalitiniene
ValdZiosatstovai:10. RamuteNoreikiene
I 1. DovydasKaminskas
12.Mindaugas
Cemeckas
NUTARTA: i5rinktavaldybaatsiZvelgiant
i KPP priemones,,LEADER"veiklossrities ,,Parama
vietos projektams igyvendinti pagal VPS" kaimo vietoviq VPS projektq atrankos taisykliq
reikalavimus:
NVO atstovai: L Albina Urbutiene
2. And1elaJakiene
3. LaimaBarauskiene
4. GiedreStatkuviene
5. AstaZivuckiene
Versloatstovai: 6. AleksasSkirmantas
7. AntanasVenckus
8. VytautasRemeikis
9. ModestaKavaliiiniene
ValdZios
atstovai:10. RamuteNoreikiene
I L DovydasKaminskas
12.MindaugasCerneckasBalsuota
vienbalsiai,,uZ"
4. SVARSTYTA: Revizineskomisijosrinkimai.
Revizineikomisijai pasiDlytossekandioskandidatiiros:Giedre Statkuviene,Asta Zivuckieneir
AlgisTurdinavidius.
NUTARTA: iSrinkta revizine komisija Giedre Statkuviene, Asta Zivuckiene ir Algis
Balsuota
Turdinavidius.
vienbalsiai
..u2".
prane5imai:
6. Einamiejiklausimai.Pirmininkes
informaciniai
Lapkridio28 d. Kedainiuoserengiamasbendruomeniq
s4skrydis.Renginystruks apie 4 val.
paremiaautobusu.
Savivaldybe
Iki kitossavaites
viduriolaukiamaatsiliepimq
apievykim4i rengini
laukiamaiki lapkridio20 d. l5 val.
Lapkridiol2 d. organizuojama
LEADER centrokonferencijaorientuotai verslum4Raudondvaryje.
Pirmininkei 5i4 konferencij4vaZiuotidar 2 asmenims.
ISvaZiuojama
rytoj 8 val. ryto, kas planuoja
pirmininkeisusitarimuidel vaLiavimo.
vaZiuotilai Siandienaiki2lval. paskambina

Kaip ir kasmet,gruodZiopradZioje,o SiemetgruodZio1l d. 19 val. MaZonuose,bendruomenes
namuose,organizuojamasVVG Adventinispadekosvakarasvisiems WG nariams,draugamsir
remejams.Kviediamidalyvautiir prane3tikiek Zmoniqi5 kur atvykstate.
i5siqstainformacijaapie tapim4 ,,Mes r[Siuojam" Ambasadoriumi.
Visoms bendruomenems
PirmininkeraginasusipaZinti
ir taptibendruomene
,,MesRti5iuojam"Ambasadore.
nuotraukqkonkursas,,Potevi5kesdangumo'.I5samiauapie konkurs4galimarasti
Organizuojamas
puslapyj
lt
intemetiniame
e www.zmmc.
Priminimasnepamir5kitepateikti parai5kassavivaldybesbendruomeniqremimo programaiir
ataskaitas
uZgautasle5as.
N. TirevidienesupaZindino
bendruomeniq
atstovussu valdybosketinimupa5alintii5 VVG nariq
ji
Ras4Stonieng,kadangi nuo lapkridiomenesioyra kito rajonoWG darbuotoja.
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