
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIRTUALAUS VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-05-14 Nr. V-06 

Biržai 

 

Posėdis vyko iki 2021 m. gegužės 14 d. 1600 val.  

Posėdžio vieta – virtualioje erdvėje, birzuvvg@googlegroups.com. 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 11 (vienuolika) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, 

Kristina Jonėnienė, Jurgita Venskienė, Adolfas Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys 

pilietinės visuomenės sektorių, Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Švykienė, Ramūnas Vėjelis 

– atstovaujantys verslo sektorių, Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujantys vietos 

valdžios sektorių. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, vietos/būdo, datos, ir laiko 

nustatymo. 

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga ir 

sprendimų projektais, buvo išsiųstas  el. p. 2021 m. gegužės 12 d. (el. laiško kopija pridedama). 

Valdybos nariams buvo sudaryta galimybė su svarstomų klausimų medžiaga susipažinti (taip pat 

pateikti klausimus/komentuoti). 

Rašytinių klausimų susijusių su svarstomais klausimais valdybos nariai nepateikė. 11 valdybos 

narių balsavo el. paštu.   

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretorius – Virginija Ridlauskienė. 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  

1.1. NUTARTA. Pritarti, posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, posėdžio sekretorius – 

Virginija Ridlauskienė. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, 

vietos/būdo, datos, ir laiko nustatymo: 

Siūloma:  

2.1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkė: 

1.  Dėl valdybos nario rinkimo (Visuotinio susirinkimo svarstomų klausimų projektas 

pridedamas). 

2.2. Susirinkimo vieta: Biržų r. VVG J. Janonio g. 2, Biržai 

2.3. Susirinkimo būdas: rašytinė procedūra, užpildant balsavimo anketą (Rašytinės 

procedūros aprašas patvirtintas Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos 2021 m. kovo 25 d. 

posėdžio protokolu Nr. V-04); 

2.4. Susirinkimo data ir laikas: iki 2021 m. gegužės 25 d. 17 val. 
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2.5. Siūloma patvirtinti balsavimo anketos projektą (balsavimo anketos projektas 

pridedamas). 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  

2. NUTARTA. Pritarti: susirinkimo darbotvarkė: Dėl valdybos nario rinkimo; 

susirinkimo vieta: Biržų r. VVG J. Janonio g. 2, Biržai; susirinkimo būdas rašytinė procedūra, 

užpildant balsavimo anketą; Susirinkimo data ir laikas: iki 2021 m. gegužės 25 d. 17 val.; pritarti 

balsavimo anketos projektui.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Virginija Ridlauskienė 


