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Biržai 

 

Susirinkimas įvyko rašytinės procedūros būdu užpildant balsavimo anketą iki 2021 m. gegužės 25 d. 

1700 val. 

Susirinkimo pirmininkas – Steponas Staškevičius  

Susirinkimo sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 37 (trisdešimt septyni) nariai turintys balso teisę (sąrašas pridedamas). Iš viso narių 

susirinkimo dieną – 61 (šešiasdešimt vienas). Kvorumas – 61 procentas, sprendimai yra teisėti.  

VVG nariai, visuotinį ataskaitinį VVG narių susirinkimą buvo informuoti elektroniniu paštu ne vėliau, 

kaip prieš septynias dienas iki susirinkimo pradžios (informacinis pranešimas su susirinkimo darbotvarke buvo 

išsiųstas el. paštu 2021 m. gegužės 17 d.). 

37 (trisdešimt septyni) nariai pateikė balsavimo anketas (anketos pridedamos).  

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.  Dėl valdybos nario rinkimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario rinkimo. 

Pagal 2021 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl atstovų delegavimo į Biržų 

rajono vietos veiklos grupę“ pakeitimo“ Nr. T-148 (toliau – Sprendimas), buvo pakeistas asmuo 

deleguotas į Biržų r. VVG, kuris gali būti renkamas į Biržų r. VVG valdymo organą. Vadovaujantis 

Sprendimu Biržų r. savivaldybės tarybos anksčiau deleguotas tarybos narys Armonas Kęstutis neteko 

įgaliojimų atstovauti vietos valdžios sektorių Biržų r. VVG valdyboje. Savivaldybės taryba delegavo 

kitą tarybos narį Arūną Anskiną, kuris gali būti renkamas į Biržų r. VVG valdymo organą.  

 

1.1. Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos (toliau – Valdyba) narį Kęstutį Armoną, 

atstovaujantį vietos valdžios sektorių, atleisti iš Valdybos nario pareigų: 

 

BALSAVO: „UŽ“ – 36 , „PRIEŠ“ – 1, „NUSIŠALINO“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

1.1.  NUTARTA: Pritarti Kęstučio Armono atleidimui iš Valdybos nario pareigų. 

 

1.2. Biržų rajono savivaldybės tarybos deleguotą tarybos narį Arūną Anskiną rinkti į Valdybą 

atstovauti vietos valdžios sektorių iki Valdybos kadencijos pabaigos. 

 

BALSAVO: „UŽ“ – 35 , „PRIEŠ“ – 1, „NUSIŠALINO“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 1. 

1.2.  NUTARTA: pritarti Valdybos nariu, atstovaujantį vietos valdžios sektorių, išrinkti Arūną 

Anskiną iki Valdybos kadencijos pabaigos; 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Steponas Staškevičius 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Virginija Ridlauskienė 


