Išrašas
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2015-03-03 Nr.1
Kaišiadorys
Posėdis vyko 2015-03-03 17.10 - 19.00 val.
Susirinkimo pirmininkė – Janina Augustinavičienė
Susirinkimo sekretorė – Jurgita Navickienė
Dalyvauja: Janina Augustinavičienė (asociacijos pirmininkė) (taip pat įgaliota atstovauti
Marijonui Kriaučiūnui (Zūbiškių bendruomenė)), Eugenijus Cikanavičius (Vilūnų kaimo
bendruomenės pirmininkas), Kristina Švedaitė – Damašė (Anglininkų bendruomenės pirmininkė),
Elvyra Dambrauskienė (Morkūnų bendruomenės pirmininkė), Rimantė Daniulienė (Karčiupio
bendruomenės pirmininkė), Algirdas Degutis (Kalvių bendruomenės atstovas), Kostas Garnys
(Kruonio bendruomenės pirmininkas), Laimis Gerulaitis (UAB „Elucida“ direktorius), Zita Gyvienė
(Antakalnio bendruomenės atstovė), Banga Grendienė (Neprėkštos bendruomenės atstovė), Alvydas
Gogelis (Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centro "Praviena" atstovas), Gintaras Gružauskas
(Kaišiadorių r. savivaldybės atstovas), Elvyra Kudrešovienė (Rumšiškių bendruomenės „Kokalnis“
pirmininkė), Albertas Lakštauskas (verslo atstovas), Gintaras Markevičius, Eglė Markevičiūtė,
Marijonas Mitkus (ūkininkas), Marius Monkevičius (Vladikiškių bendruomenės pirmininkas),
Evaldas Nauckūnas (ūkininkas), Jurgita Navickienė (verslo atstovė), Arūnas Paškevičius
(Beloniškių bendruomenės atstovas), Nerijus Pašvenskas (ūkininkas), Kastytis Pavalkis
(Darsūniškio bendruomenės atstovas), Viktoras Pinkevičius, Arvydas Pūras (Žiežmarių laisvalaikio
centro atstovas), Onutė Račiūnienė (Kaimo bendruomenės „Pakertai“ pirmininkė), Giedrė
Streikauskaitė, Aldona Šidlauskienė (ūkininkė), Mindaugas Šimkūnas (verslo atstovas), Olga
Vaičiūnienė (UAB "Norsvin Lietuva" atstovė), Genė Veronika Valatkienė (Dainavos krašto
bendruomenės "Ateitija" pirmininkė) (taip pat įgaliota atstovauti Audronei Neniškienei (ūkininkė) ir
Indrei Genčiauskaitei (Kaimų bendruomenė "Viltija"), Loreta Vansevičienė (verslo atstovė),
Erlanda Vitkauskienė (Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovė) (dalyvių sąrašas pridedamas).
Kiti kviestieji asmenys: Lina Brazionienė (Kalvių bendruomenės pirmininkė), Vidmantas
Malinauskas, Loreta Medzevičienė ir Česlovas Neviera (Kaišiadorių r. savivaldybės atstovai),
Violeta Grajauskienė (Kalvių bendruomenės atstovė), Janina Majauskienė (Beloniškių
bendruomenės atstovė), Justas Neniškis (Kaimų bendruomenės "Viltija" atstovas).
Posėdžio svečias - meras Romualdas Urmilevičius.
Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių –36 (iš viso narių - 46, kvorumas yra).
DARBOTVARKĖ:
5. Kaišiadorių r. VVG narių stojamojo ir metinio mokesčio nustatymas.
SVARSTYTA: 5. Dėl Kaišiadorių r. VVG narių stojamojo ir metinio mokesčio nustatymo.
Asociacijos pirmininkė dalyvaujantiems nariams pasiūlė keisti Kaišiadorių r. VVG narių
stojamąjį ir metinį mokestį. Pasiūlė 2 variantus: 1. Stojamasis mokestis – 2 €, nario mokestis – 4 €;
2. Stojamasis mokestis – 10 €, nario mokestis – 15 €. E. Cikanavičius pasiūlė pakoreguoti 2
variantą taip: 2. Stojamasis mokestis – 0 €, nario mokestis – 10 €. A. Degutis siūlo juridiniams
asmenims nustatyti didesnį mokestį, o fiziniams – mažesnį. E. Dambrauskienė sako, kad juridiniai
nariai daugiausia yra bendruomenės, o jiems tai nemažas mokestis, nes pačios bendruomenės
sunkiai surenka nario mokestį, o daugiau pajamų neturi. Daugiau pastabų nesulaukta.
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J. Augustinavičienė prašo balsuoti, kas pritaria 1 variantui (stojamasis mokestis – 2 €, nario
mokestis – 4 €).
Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 7; „PRIEŠ“ – 29; „NUSIŠALINO“ – 0.
J. Augustinavičienė prašo balsuoti, kas pritaria 2 variantui (stojamasis mokestis – 0 €, nario
mokestis – 10 €).
Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 28; „PRIEŠ“ – 7; „NUSIŠALINO“ – 1.
NUTARTA:
Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG narių stojamąjį ir metinį mokestį juridiniams ir fiziniams
asmenims: stojamasis mokestis – 0 €, nario mokestis – 10 €, sumokant į Kaišiadorių r. VVG banko
sąskaitą Nr. LT59 5011 8000 1400 0555 (Kaišiadorių kredito unija) iki einamųjų metų liepos 1
dienos.
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