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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS  

 

2018 m. balandžio 20 d. 

Rokiškis 

 

Rokiškio r. VVG narių iš viso yra 125.  

 

Apie visuotinį susirinkimą VVG nariai buvo informuoti: pranešimai elektroniniais paštais buvo išsiųsti 

kovo 28 d. balandžio 4 d., pakartotas su darbotvarke ir susirinkimo medžiaga balandžio 13,18 d. 

Telefonu apie dalyvavimą  nariai apklausti balandžio 11-16 dienomis. Svetainėje darbotvarkė 

patalpinta nuo balandžio 13 d. 

 

Susirinkime dalyvauja – 85 nariai (registravimo lapai pridedami). Kvorumas yra. 

 

Bendru sutarimu tvirtinami susirinkimo organai:  

pirmininkas – Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė / jai nusišalinus 

penktuoju darbotvarkės klausimu – Valerijus Rancevas; 

sekretoriai – Zita Juodelienė ir Vidas Joneliūkštis; 

balsų skaičiavimo komisija – Diana Guzienė, Birutė Bagdonienė, 

Gintautas Rekerta. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl VPS aktualijų 

2. Dėl VVG veiklos ataskaitos (valdybos, pirmininko) 

3. Dėl VVG finansinės ataskaitos  

4. Dėl revizinės komisijos ataskaitos 

5. Dėl valdybos nario rinkimo į vakuojančią verslo sektoriaus vietą 

 

SVARSTYTA: dėl VPS aktualijų. 

 

Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė situaciją (VVG nariams pranešimas buvo 

pateiktas iš anksto). Klausimų nepateikta. 

 

SVARSTYTA: dėl VVG veiklos ataskaitų. 

 

Valdybos pirmininkas Valerijus Rancevas pateikė VVG valdybos ataskaitą už 2017 m. (VVG nariams 

ataskaita buvo pateikta iš anksto).  

Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė VVG pirmininko veiklos ataskaitą už 2017 m.  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu ataskaitoms pritarti, valdymo organų darbą vertinti gerai. 
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SVARSTYTA: dėl VVG finansinės ataskaitos. 

 

VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pateikė finansinę atskaitomybę už  2017 m. (VVG nariams 

atskaitomybė buvo pateikta iš anksto).  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu finansinei atskaitomybei pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl revizinės komisijos ataskaitos. 

 

Revizinės komisijos pirmininkas Vidmantas Taroza pateikė komisijos ataskaitą (informacija 

pridedama). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu ataskaitai pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl valdybos nario rinkimo į vakuojančią verslo sektoriaus vietą. 

Nusišalino ir iš salės išėjo VVG nariai, dirbantys administracijoje: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, 

Milda Ulevičienė, Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė, Valentinas Morkūnas. 

Pirmininkavo klausimui Valerijus Rancevas. 

 

Pirmininkaujantis Valerijus Rancevas pateikė Verslo sektoriaus iškeltą ūkininko Dariaus Gurklio 

kandidatūrą  (sektoriaus protokolas pridedamas). Susirinkimo dalyviai kitų kandidatūrų nepasiūlė.  

 

BALSAVO:   už – vienbalsiai. 

 

NUSPRĘSTA: į valdybą išrinkti Darių Gurklį. 

 

Susirinkimo pirmininkė      ___________      Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 

 

5 darbotvarkės klausimu pirmininkas ___________      Valerijus Rancevas 

  

Sekretoriai        ___________      Zita Juodelienė 

 

   ___________      Vidas Joneliūkštis  


