
 

 

DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS 

(DZŪKIJOS VVG) 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2019-03-12 Nr. 1 

Lazdijai  

Susirinkimas įvyko 2019 m. kovo 12 d. 14.00 val. Lazdijuose. 

Susirinkimo pirmininkas – Edita Gudišauskienė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos 

(Dzūkijos VVG) (toliau – Dzūkijos VVG) pirmininkė. 

Susirinkimo sekretorius – Edita Savukynaitė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos 

(Dzūkijos VVG) (toliau – Dzūkijos VVG) viešųjų ryšių specialistė. 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje (Dzūkijos VVG)  2019 m. kovo 12 d. buvo 56 nariai. 

Susirinkime dalyvavo 29 nariai, turintys balsavimo teisę. Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai 

yra teisėti. 

 Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo. 

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo. 

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos 

ataskaitos ir jos tvirtinimo.  

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio  ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) 

ir jo tvirtinimo. 

5. Dėl  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   revizorės ataskaitos 

tvirtinimo.   

6. Dėl poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. 

Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  renginių 

organizavimas. 

7. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo. 

8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įstatų laikymosi (nario 

mokesčio nesumokėjimo).  

9. Einamieji  klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo. 

     Barčių kaimo bendruomenės pirmininkė Ramunė Janavičiūtė pasiūlė susirinkimo pirmininke 

Dzūkijos VVG pirmininkę Editą Gudišauskienę, susirinkimo sekretore Dzūkijos VVG viešųjų ryšių 

specialistę Editą Savukynaitę, o asmeniu, skaičiuojančiu balsus, Būdviečio kaimo bendruomenės 

pirmininkę Astą Jankauskienę. 

     



NUTARTA:   

Susirinkimo pirmininke išrinkta - Edita Gudišauskienė, Susirinkimo sekretore - Edita 

Savukynaitė, skaičiuojančiu balsus – Asta Jankauskienė. 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkė pristatė susirinkimo darbotvarkę:  

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo. 

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo. 

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos 

ataskaitos ir jos tvirtinimo.  

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio  ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) 

ir jo tvirtinimo. 

5. Dėl  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   revizorės ataskaitos 

tvirtinimo.   

6. Dėl poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. 

Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  renginių 

organizavimas. 

7. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo. 

8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įstatų laikymosi (nario 

mokesčio nesumokėjimo).  

9. Einamieji  klausimai. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė įtraukti į darbotvarkę du papildomus klausimus: 

1. Dėl Vytautų kaimo bendruomenės priėmimo į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 

asociacijos (Dzūkijos VVG) narius. 

2. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  revizoriaus išrinkimo. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė patvirtinti pristatytą susirinkimo darbotvarkę su papildomais 

klausimas. 

NUTARTA: 

 Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę, išdėstant ją sekančiai: 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo. 

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo. 

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos 

ataskaitos ir jos tvirtinimo.  

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio  ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) 

ir jo tvirtinimo. 

5. Dėl  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   revizorės ataskaitos 

tvirtinimo.   

6. Dėl poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. 

Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  renginių 

organizavimas. 

7. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo. 

8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įstatų laikymosi (nario 

mokesčio nesumokėjimo).  

9. Dėl Vytautų kaimo bendruomenės priėmimo į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 

asociacijos (Dzūkijos VVG) narius. 

10. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  revizoriaus 

išrinkimo.        

11. Einamieji  klausimai. 

 



Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 

2018 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.  

Dzūkijos VVG pirmininkė  Edita Gudišauskienė pristatė Dzūkijos VVG 2018 m. veiklos 

ataskaitą. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasveikino bendruomenes ir 

Dzūkijos VVG, kad sėkmingai įgyvendina projektus. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė patvirtinti 2018 m. veiklos ataskaitą. 

NUTARTA: 

Patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos 

ataskaitą (pridedama). 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio  ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, 

veiklos rezultatų ataskaita) ir jo tvirtinimo. 

Dzūkijos VVG projekto finansininkė Virginija Mazėtienė pristatė 2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį (balansas, aiškinamąjį raštą, veiklos rezultatų ataskaitą). 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė patvirtinti 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

NUTARTA: 

Patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį (balansas, aiškinamasis raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) 

(pridedama). 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

5. SVARSTYTA. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   

revizorės ataskaitos tvirtinimo.  

Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė, informavo, kad Dzūkijos VVG revizorė 

Laimutė Markevičienė, šiuo metu negali dalyvauti susirinkime, bet yra parengusi ir pateikusi 

Dzūkijos VVG revizorės ataskaitą. Dzūkijos VVG projekto finansininkė Virginija Mazėtienė, 

pristatė revizorės ataskaitą.  

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė patvirtinti Dzūkijos VVG revizorės ataskaitą. 

NUTARTA: 

Patvirtinti Dzūkijos VVG revizorės ataskaitą (pridedama). 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

6. SVARSTYTA.  Dėl  poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti 

pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos 

sritis -  renginių organizavimas. 

              Asociacijos pirmininkė Edita Gudišauskienė informavo, kad paskelbtas kvietimas teikti 

paraiškas pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, 



patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. 

Edita Gudišauskienė pakvietė Dzūkijos VVG viešųjų ryšių specialistę Editą Savukynaitę pristatyti 

projekto „Pabūkime kartu-2019“ idėją. Edita Savukynaitė pristatė projekto idėją – organizuoti 6-ąjį 

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydį „Pabūkime kartu – 2019“. Susirinkimo dalyviai 

pasiūlė sąskrydį organizuoti Veisiejų miesto parke, kadangi šiais metais Veisiejai paskelbti mažąja 

Lietuvos kultūros sostine 2019. Taip pat buvo pasiūlyta ir sąskrydžio data, t. y. rugpjūčio 10 d. 

Vyko diskusija dėl sąskrydžio programos, kas ir kaip galėtų prisidėti prie renginio organizavimo. 

 NUTARTA:                                                                                                                                                                       
Pritarti projekto  „Pabūkime kartu – 2019“ paraiškos teikimui finansavimui gauti pagal 2019 m. 

Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. 

Balsavo: už – 29 balsai,  prieš – 0,  susilaikė – 0 balsai.   Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

7. SVARSTYTA. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 

įgyvendinimo pristatymo. 

Susirinkimo pirmininkė pristatė informaciją apie projektą „Lazdijų rajono kaimo plėtros 

strategijos 2016-2023 metams“, jo įgyvendinimo eigą, planuojamus skelbti kvietimus teikti 

paraiškas, apie įgyvendintus projektus ir apie skirtas paramas vietoms projektams. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

8. SVARSTYTA. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  

įstatų laikymosi (nario mokesčio nesumokėjimo).  

Susirinkimo pirmininkė pristatė, kad ne visi Dzūkijos VVG nariai yra sumokėję nario 

mokestį. Kai kurie nariai yra nesumokėję nario mokesčio už 3-jus metus. Taip pat paminėjo, kad 

projekto finansininkė Virginija Mazėtienė kelis kartus siuntė nariams pranešimus apie nario 

mokesčio nesumokėjimą. Edita Gudišauskienė pristatė, kad pagal patvirtintus Dzūkijos VVG įstatus 

5.6. punktą, Dzūkijos VVG narys laiku nesumokėjąs nario mokesčio gali būti pašalintas visuotinio 

narių susirinkimo sprendimu iš Dzūkijos VVG narių.  

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė parašyti visiems, kurie nėra sumokėję nario mokesčio, raštą, 

kad jeigu nesumokės nario mokesčio iki 2019-05-01 jie bus išbraukti iš Dzūkijos VVG narių sąrašo. 

 

NUTARTA: 

1. Dzūkijos VVG narius (sąrašas pridedamas), nesumokėjus nario mokesčio iki 2019-05-01,   

pašalinti iš Dzūkijos VVG narių nuo 2019-05-02. 

2. Dzūkijos VVG narius, nesumokėjusius nario mokesčio, raštu informuoti apie  šį 

visuotinio narių susirinkimo nutarimą. 

 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Vytautų kaimo bendruomenės priėmimo į Dzūkijos kaimo 

plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius. 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad 2019-03-12 yra gautas Vytautų kaimo 

bendruomenės prašymas tapti Dzūkijos VVG nariu. Susirinkime bendruomenės atstovai 

nedalyvavo, bet dalyvavęs Veisiejų seniūnijos seniūnas patvirtino, kad bendruomenė yra aktyvi ir 

veikianti. 

NUTARTA: 

Priimti Vytautų kaimo bendruomenę į Dzūkijos VVG narius. 



Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  

revizoriaus išrinkimo. 

Dzūkijos VVG pirmininkė informavo, kad 2016-08-25 visuotinio susirinkimo metu 

Dzūkijos VVG revizore buvo išrinkta Laimutė Markevičienė. Dzūkijos VVG įstatų 10.6. punkte 

numatyta, kad  revizorius renkamas 3 metų laikotarpiui. Dzūkijos VVG pirmininkė pasiūlė esamą 

revizorę Laimutę Markevičienę palikti dar vienai kadencijai bei informavo, kad Laimutė 

Markevičienė sutinka. Daugiau kandidatūrų nebuvo pasiūlyta. 

  

NUTARTA: 

Išrinkti Dzūkijos VVG revizore Laimutę Markevičienę. 

 

Balsavo: už – 29 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0. Nutarta vienbalsiai. 

 

11. SVARSTYTA. Einamieji  klausimai.  

Einamieji klausimai nebuvo svarstyti. 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                 Edita Gudišauskienė                                

 

Posėdžio  sekretorius                                                                    Edita Savukynaitė                

 


