
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS NR. VS-20-2 

2020-07-14 

 

Visuotinis narių susirinkimas vyko rašytinės procedūros būdu  nuo 2020 m. birželio 30 iki 

2020 m. liepos 14 d., 12.00 val., elektroninio pašto adresu pajurio.krastas@gmail.com. 

Susirinkimo pirmininkė – Raimonda Damulienė. 

Susirinkimo sekretorė – Vida Urbonienė.  

Dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“  (toliau – VVG) nariai turintys balsavimo teisę (1 priedas - 

sąrašas).   

VVG yra 50 narių,   visuotiniam narių susirinkimui reikalingas kvorumas – 26. Dalyvavo 36 

nariai. Kvorumas yra. Neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkė patvirtinta 2020 m. 

gegužės 5 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VS-20-1. VVG nariai apie susirinkimo laiką, 

darbotvarkę ir eigą  informuoti ne vėliau kaip prieš 7 dienas elektroniniu paštu. 

Visi VVG narių balsavimo laiškai (2 priedas) atspausdinti ir pridedami prie protokolo 

originalo su kitais protokolo priedais ir saugomi VVG biure.  

Protokolas ir 1 priedas viešinamas VVG interneto tinklapyje www.pajuriokrastas.lt.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine forma aprašo tvirtinimo; 

2. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.  

 

1. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine forma aprašo 

tvirtinimas.  

Rašytinė VVG visuotinio narių susirinkimo procedūra vykdoma 2020 m. gegužės 5 d. visuotinio narių 

susirinkimo sprendimu (protokolas Nr. VS-20-1), išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis. 

Visuotinio narių susirinkimo procedūros aprašas išsiųstas visiems VVG nariams ne vėliau kaip prieš 

7 dienas.    

 

VVG nariai rašytinės procedūros būdu balsavo dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo 

rašytinės procedūros aprašo tvirtinimo. 

 

1. NUTARTA. Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytinės procedūros aprašą.  

BALSAVO: „Už“ – 36, „Prieš“- 0. 

 

2. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.  

 

Iki  2020 m. birželio 30 d., 17.00 val. VVG narių buvo prašoma teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 

įstatų projekto. Savo pastabas atsiuntė UAB „Litimbera“ atstovė Alina Petkevičienė. Pateiktos 

pastabos ir pasiūlymai 2020-07-01 pateikti peržiūrėti darbo grupei, sudarytai 2019 m. rugpjūčio 22 

d. valdybos posėdžio nutarimu (protokolas Nr. VP-19-2) ir teisininkui.  

http://www.pajuriokrastas.lt/


2020-07-02 teisininkas pateikė komentarus į pateiktus pasiūlymus ir pastabas. 2020-07-03 darbo 

grupė surengė susirinkimą ir, atsižvelgdama į teisininko komentarus, pakoregavo įstatų projektą. 

Pateiktas pastabas, teisininko komentarus, sprendimų projektus ir  naujų įstatų redakcijos projektą  

VVG pirmininkė išsiuntė VVG nariams 2020 m.  liepos 7 d. 

VVG nariai balsavo dėl naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.    

 

NUTARTA.  Patvirtinti VVG „Pajūrio kraštas“ naują įstatų redakciją. Įgalioti pirmininkę notaro 

biure pasirašyti naują įstatų redakciją ir įregistruoti JAR. 

 

BALSAVO: „Už“ – 35, „Prieš“- 1. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                  Raimonda Damulienė 

Susirinkimo sekretorė                   Vida Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


