
KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS  

 

2022-07-18 Nr. 24 
Kėdainiai 

  

Susirinkimas įvyko 2022 m. liepos 18 d. 16 val. rašytinės procedūros būdu.  

Susirinkimas sušauktas vadovaujantis įstatų 25 punkto („... Eilinis visuotinis narių susirinkimas 

šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. ...“) ir 26 punkto („... pranešimą apie visuotinį narių 

susirinkimą išsiunčia kiekvienam nariui faksu, elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)  

kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo  dienos. ...“) nustatyta tvarka ir terminais. 

Asociacijos nariai apie susirinkimą buvo informuoti 2022 m. liepos 9 d. išsiunčiant jiems kvietimą ir 

susirinkimo darbotvarkę elektroniniu paštu (Priedas 1) 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kėdainių r. VVG). 

„Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – 

VPS). 

Dalyvavo 37 (trisdešimt septyni) iš 61 (šešiasdešimt vieno) Kėdainių r. VVG narių. Kvorumas yra. 

Dalyvių sąrašas pridedamas, 20 lapų  (Priedas 2). 

Susirinkimo pirmininkė  - Aušra Vaidotienė.  

Susirinkimo sekretorė – Vanda Poderienė. 

  

Darbotvarkė: 

  1. Dėl Kėdainių r. VVG 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
  2. Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų už 2021 m. tvirtinimo. 
  3. Dėl Kėdainių r. VVG veiklos programos 2022 m. tvirtinimo. 
 

 

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

Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė 2022 m. liepos 9 d. rašytinės procedūros būdu, el. pašto 

adresu ausravaidotiene@gmail.com, asociacijos nariams kartu su kvietimu dalyvauti susirinkime, 

pateikė Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitą už 2021 m. (Priedas 3). 

Klausimų ir pastebėjimų nebuvo gauta.  

BALSUOTA:  „Už“ – 37 (vienbalsiai). 

NUTARTA:  Patvirtinti 2021 metų Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitą. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų už 2021 m. tvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė 2022 m. liepos 9 d. rašytinės procedūros būdu, el. pašto 

adresu ausravaidotiene@gmail.com, asociacijos nariams kartu su kvietimu dalyvauti susirinkime, 

pateikė finansininkės Vandos Poderienės parengtą finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m. (Priedas 4).  

Klausimų ir pastebėjimų nebuvo gauta.  

BALSUOTA:  „Už“ – 37 (vienbalsiai). 

NUTARTA:  Patvirtinti 2021 metų Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių r. VVG veiklos programos 2022 m. tvirtinimo.  



Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė 2022 m. liepos 9 d. rašytinės procedūros būdu, el. pašto 

adresu ausravaidotiene@gmail.com, asociacijos nariams kartu su kvietimu dalyvauti susirinkime, 

pateikė Kėdainių r. VVG veiklos 2022 metų programą (Priedas 5). 

Klausimų ir pastebėjimų nebuvo gauta.  

BALSUOTA:  „Už“ – 37 (vienbalsiai). 

NUTARTA:  Patvirtinti Kėdainių r. VVG veiklos 2022 metų programą 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Aušra Vaidotienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė        Vanda Poderienė     


