
蝙

踵

漏

．に
け
Ａ

戟

罐

懃

膊
鯛
翻

“顆
冤
塀

鶉

又

貯

鰤
蒻

餞

雉
蝙

靡

鳳婦
は
鰈

KURYBINES RAISKOS CENTRO VISUOTINIO SUSIRINKI】 燿0
PROTOKOLAS NR。 2022-01

2022…04-10

Kurこёnai

Visuotinis susirinkimas vyksta 2022 m. balandZio 10 dien4 nuo 11 val. iki 13 val. Sodo g. 4, Kur5enai.
Susirinkime dalyvauja 1l nariq. Orgaruzacryos nariq skaidius 2022 metq balandZio 10 dienos duomenimis -
15 nariq. Kvorumas, kuri sudaro 8 nariai, yt&.Organizacijos nariai apie visuotini susirinkimq buvo
informuoti pa5tu likus daugiau nei dviems savaitems iki susirinkimo.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja 12 KRC nariq:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10。

11.

Monika Kiriejevaite,
Greta Studinskyte,
Orneta Bumblyte,
Gabriele Rusteikyte,
Vismantas Daujotas,
Kipras Kunigelis,
Kornelija Dubickaite,
Gabriele VaitiSkyte,
S aulene Tauro seviditte
Beatride Smilgyte
Mingaile Astrauskaite

1. Visuotini susirinkimq atidaro organizacijos vadovd Gabrield Rusteikytd
Informuojama, kad visuotiniam susirinkimui reikalingas kvorumas 8 nariai. Visuotiniame

susirinkime dalyvauja 11 nariq. Visuotinio susirinkimo sprendimai bus laikomi galiojandiais.

2. Visuotiniosusirinkimopirmininkaspristatosusitikimodarbotvarkg
10:30 - l1:00 Registracija
1 1 :00 - 1 1 :10 Darbotvarkes pristatymas ir tvirtinimas
11:10 - ll,20 Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
11:20 - I 1:50 KRC metq veiklos ataskaita
11:50 - 12:00 KRC metq finansine ataskaita
12:00 - 12:10 Pertrauka
12:10 - 12:15 KRC vadoves, kuri kartu yra ir valdybos pirmininke atsistatydinimas i5 pareigq
12:15 - 12:20 KRC valdybos atsistatydinimas i5 pareigq
12:20 - 12:30 Organizacijos vadovo rinkimai
12:30 - 13:00 Organizacijos valdybos rinkimai

SiDloma darbotvarkg tvirtinti bendru sutarimu.

Balsuojama: priimta bendru sutarimu.

Asociacija
V. Kudirkos 33

LT-87747 Kuridnai

lm.k。 175894939

A/S LT264010044200071881

AB DnB NORD bankas,b/k49100

www.krc」 t

infO@krC.:t

+37067236529
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3. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Visuotinio susirinkimo pirmininku sitrloma Ometa Bumbly'te. Orneta Burnblyte sutinka' Ometa

Bumblyte patviftin;a visuotinio susirinkimo pirmininku bendru sutarimu'

Sifiloma kandidate i visuotinio susirinkimo sekretores vietq: Gabriele vaitiskyte' Gabriele

Vaitiskyte patvirtinama visuotinio susirinkimo sekretore bendru sutarimu'

4.PristatomaKRCveiklosirfinansineataskaita
Gabriele Rusteikyte pristato 2021 metq visas igyvendintas organizaciios veiklas ir kitus pasiekimus

Balsuojama, ar tvirtinama})2l metq veiklos ataskaita'

Taip 10

Ne0
Susilaiko 1

Gabriele Rusteikyte pristato 2021 metq finansing ataskaitQ.

Balsuojama, ar tvirtinama2)2l metq finansine ataskaita.

Taip 10

Ne0
Susilaiko 1

Atviru balsavimu patvirtinamos veiklos ir finansq ataskaitos.

5. organizacijos vadove Gabrieto Rusteikyte, kuri yra-lr valdybos pirmininke'

prane5a, ka"d nuo ZOZZ m.balandZio 10 dienos atsistatydina i5 vadovds ir valdybos

pirminink6s Pareigq.

Prallesalina apie vadOves, kuri ktttu yra ir VddybOS pinnininkё , ir VddybOS ttSiStatydininll・

Skelbiamas atviras balsavimas.

Balsuojama, ar sutinkama su vadovds ir valdybos atsistatydinimu.

Taip ll

Ne0
Susilaikё 0

Bendru sutarimu pritarta vadoves ir valdybos atsistatydinimui.

6. Organizacijos valdybos nar6s Gabriele Vaiti5kyt6, Orneta Bumblyt6, Greta Stuiinslryto ir

Monika Kiriejevaite pranesa, kad nuo z0z2 m.balandiio L0 dienos atsistatydina i5 pareigq'

Pranettama apic vddybos ttsistatydiniml・ Skelbiamas atvirtt balsavimas.

Bdsuaama,ar s・ inkama su VddybOS atSiStatydidmu・

Taip ll

Nc0
Susildkё 0

Asociacila

∨.Kudirkos 33

LT-81147 Kurこ Onal

lrn.k.175894939
A/S LT264o10044200071881

AB DnB NORD bankaS′ b/k40100

www.krcit

info@krc.lt

+37067236529
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Bendru sutarimu pritarta valdybos atsistatydinimui.

7. Organizacijos vadovo rinkimai
Kviediami pasisakyti norintys tapti KUrybines rai5kos centro vadovais.
Prisistato kandidatas i Ktrybines rai5kos centro vadovo post4 Vismantas Daujotas.

Kitq kandidatq i vadovo post4 nera.

Balsuojama uZ kandidat4 Vismant4 Daujot4 i Kflrybines rai5kos centro vadovo postq. Vyksta
balsavimas, kas sutinka, jog Vismantas Daujotas bUtq KErybines rai5kos centro vadovas.

Taip 10

Ne0
Susilaike I

Balsavimas skelbiamas ivykusiu. Naujuoju KRC vadovu i5rinktas Vismantas Daujotas.

8. Valdybos rinkimai
I5rinllas vadovas Vismantas Daujotas pristato kandidatus i valdyb4 ir valdybos funkcijas.

Valdyba riipinsis organizacijos strategijos prieZitra ir veiklq vystymu. Valdyba buvo pasirinkta pagal
kriterijus: patirtis ir sukauptos Zinios apie organizacijq,, kompetencijos valdyti, vystyti organizacijos
strategij4.

Vadovo Vismanto Daujoto si[lomi valdybos nariai

Kipras Kunigelis
Mingaile Astrauskaite
Saulene Taurosevidilte
Kornelija Dubickaite

Vyksta kiekvieno kandidato i valdyb4 pasisakymai. Klausimq nei viena(-s) kandidate(-as) nesulauke.

Vadovas pristato planuojamus savo ir valdybos tikslus ir sritis, i kurias norima orientuotis.

Balsuojama uZ kandidatus i Ktrrybines rai5kos centro valdybos nariq postus. Kas sutinka, jog Kipras
Kunigelis, Mingaile Astrauskaite, Saulene Taurosevidiute, Kornelija Dubickaite butq Kfirybines rai5kos
centro valdybo s nariai/nares?

UttpaSiilyta VddybOS Sudai bdSaVO

Taip 7

Ne 0

Susilaike 4

Balsavimas skelbiamas ivykusiu, valdyba patvirtinta.

13:00 Visuotinis susitikimas baigiamas.

Asociacija
V. Kudirkos 33
LT-81147 Kur5enai

!m.k.175894939
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infO@krC.lt

+37067236529
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Visuotinio susirinkimo pirmininke

Sekretore

Orneta Bumblyte

Gあrielё  Vaitigtttel

Asociacija
V. Kudirkos 33

LT-81147 KurSenai

lm.k.175894939
A/S LT264010044200071881

AB Dn3 NORD bankas′ b/k40100
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