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Lietuvos mėsinių galvijų augintojų     2020-05-15 

ir gerintojų asociacijos nariams 

PRANEŠIMAS DĖL PROCEDŪRINIŲ VISUOTINIO LMGAGA NARIŲ SUSIRINKIMO 

KLAUSIMŲ 

 

Dėl procedūrinių visuotinio LMGAGA narių susirinkimo klausimų (sekretoriaus rinkimo): 

 

LMGAGA Taryba Visuotinio narių susirinkimo sekretoriumi siūlo Mindaugą Kinderį.  LMGAGA 

nariai turi teisę iki š.m. gegužės 22 dienos 12 val. pasiūlyti savo kandidatus į susirinkimo sekretorius. 

Pasiūlyti kandidatai, nepageidaujantys sekretoriauti visuotiniam susirinkimui nedelsiant turi apie tai pranešti 

asociacijai elektroniniu paštu. Š.m. gegužės 23 d. LMGAGA nariams paskelbs visų kandidatų į visuotinio 

susirinkimo sekretorius sąrašą. Savo valią dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus išrinkimo 

elektroniniu paštu (laisva forma) galima bus pareikšti nuo iki gegužės 29 dienos (imtinai). Susirinkimo 

sekretoriumi bus laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų. Pasiūlymus dėl sekretoriaus kandidatūros 

ir balsus prašome siųsti asociacijos administracijai el. paštu:  asociacija@lmga.lt  su nuoroda:   

1) „Siūlau susirinkimo sekretorių“ – kai keliamas naujas kandidatas į susirinkimo sekretorius ar 

kai kandidatas išsikelia pats save; 

2) „Nepageidauju būti sekretoriumi“ – kai pasiūlytas kandidatas nesutinka kandidatuoti į 

susirinkimo sekretorius arba atsisako savo kandidatūros; 

3) „Renku sekretorių“ – kai narys balsuoja už pasiūlytą kandidatą į susirinkimo sekretorių. 

 

Dėl procedūrinių visuotinio LMGAGA narių susirinkimo klausimų (balsų skaičiavimo komisijos): 

 

LMGAGA Taryba siūlo Visuotinio susirinkimo Balsų skaičiavimo komisiją (toliau – BSK) sudaryti 

iš 7 narių: po vieną atstovą iš kiekvieno patvirtinto LMGAGA veislių klubo ir du narius, kuriuos išrinks 

asociacijos nariai tiesiogiai. Šiuo tikslu, Klubams siūloma narius į BSK asociacijai pateikti iki gegužės 22 

dienos 12 val. (dėl BSK narių išrinkimo/paskyrimo tvarkos Klubai nusprendžia patys).  LMGAGA nariai 

raginami iki gegužės 22 d. 12 val. kelti savo kandidatus į BSK. Pasiūlyti kandidatai, nepageidaujantys būti 

balsų skaičiavimo komisijos nariais raginami nedelsiant apie tai pranešti asociacijai elektroniniu paštu. Po 

š.m. gegužės 22 d. LMGAGA nariams paskelbs Klubų pasiūlytus kandidatus į BSK ir narių tiesiogiai 

iškeltas kandidatūras į BSK ir sudarys galimybę pareikšti nariams nuomonę dėl tiesiogiai pasiūlytų 

kandidatų išrinkimo į BSK. Pasiūlymus ir balsus siųsti administracijai paštu asociacija@lmga.lt  iki gegužės 

29 d. (imtinai) su nuoroda: 

1) „Siūlau BSK narį“ – kai narys sutinka su Tarybos pasiūlymu dėl BSK sudarymo ir siūlo 

kandidatą į BSK (save ar kitą asmenį); 

2) „Nepageidauju būti BSK nariu“ – kai pasiūlytas kandidatas nesutinka kandidatuoti į BSK. 

3) „Renku BSK narį“ – kai narys sutinka su Tarybos pasiūlymu dėl BSK sudarymo ir balsuoja už 

tiesiogiai renkamą narį į BSK. 

 

LMGAGA nariai iki gegužės 22 dienos 12 val. gali teikti pasiūlymus dėl kitokio balsavimo 

komisijos narių skaičiaus ir jos sudarymo. Primename, jog vadovaujantis Įstatų 8.12. p., tokiai iniciatyvai 

reikalingas 1/10 balso teisę turinčių narių pritarimas. Pasiūlymus ir pritarimus siųsti administracijai paštu 

asociacija@lmga.lt  su nuoroda: 

1) „Alternatyvus [v.pavardenio] pasiūlymas dėl BSK“ – kai siūlomas alternatyvi BSK sudarymo 

tvarka ir/ar BSK narių skaičius, nuorodoje (laiško temoje) įrašant siūlytojo pavardę; 

2) „Pritariu alternatyviam [v.pavardenio] pasiūlymui dėl BSK“ – kai pritariama alternatyviam 

pasiūlymui dėl BSK sudarymo ar BSK narių skaičiaus, nuorodoje (laiško temoje) nurodant pasiūlymo 

autoriaus pavardę. 
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Atsižvelgiant į tai, kuriam BSK sudarymo variantui (Tarybos ar kitokiam alternatyviam pasiūlytam) 

pritars daugiausiai narių iki gegužės 22 d. 12 val., pagal tokį variantą bus siūloma sudaryti BSK ir surengti 

dėl jos balsavimą, po gegužės 22 d. Prabalsavus už vieną variantą, balsavimas už kitą variantą nebus 

priimamas domėn.  Todėl prašome įdėmiai perskaityti šį skelbimą ir balsuoti atsakingai.  

Keliant kandidatą, prašome iš anksto pasidomėti, ar jis sutinka kandidatuoti į sekretoriaus ar BSK 

narius. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek sekretoriui, tiek BSK nariams gali tekti atvykti į LMGAGA 

būstinę atlikti savo pareigas du kartus.  

Elektroninius laiškus su pasiūlymais dėl kandidatų, atsisakymus nuo kandidatavimo, balsą dėl 

konkretaus kandidato išrinkimo, tai p pat alternatyvų pasiūlymą dėl BSK sudarymo prašome siųsti nauju, 

tiesioginiu el. laišku (ne per „reply“, „atsakyti“). Sutikimą dėl alternatyvaus pasiūlymo dėl BSK su pritarimu 

jam galima atsakant į pasiūlymą (per „reply“, „atsakyti“). Savo valią prašome išreikšti logiškai, glaustai ir 

konkrečiai. Nelogiški, prieštaringi, dviprasmiai ar daugiaprasmiai pasiūlymai ar balsavimai nebus priimami 

domėn. 

Tikimės Jūsų supratimo. 

 

 

  Asociacijos direktorius      Mindaugas Kinderis 


