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Posėdis įvyko 2019-04-30 d. 17.10 val. 

Posėdžio pirmininkas  Arturas Stankevičius. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika 

Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas 

Navickas, Zenonas Pekelis, Arturas Stankevičius. 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė 

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė ir kiti asmenys. 

 

DARBOTVARKĖ:  

Registracija. Susitikimo kava. 

1. Dėl narių išstojimo, pašalinimo ir naujų narių priėmimo į Vietos veiklos grupę 

„Pakruojo rajono partnerystė“. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl narių išstojimo, pašalinimo ir naujų narių priėmimo į Vietos veiklos 

grupę „Pakruojo rajono partnerystė“. 

 Pirmininkas Arturas Stankevičius informavo valdybos narius, kad gautas Pašvitinio kaimo 

bendruomenės valdybos prašymas, dėl išstojimo iš narių. Pašvitinio kaimo bendruomenė pateikė 

protokolą, kuriame paaiškinta, kad atsistatydinus iš bendruomenės pirmininkės pareigų Jūrai 

Mockūnienei, bendruomenė neturi išsirinkusio naujo pirmininko, kuris galėtų bendruomenei 

atstovauti, todėl pateiktas prašymas išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių. 

Valdybos nariai pritarė prašymui dėl Pašvitinio kaimo bendruomenės išstojimo iš narių. 

Gautas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariu esančio juridinio asmens Žvirblonių 

kaimo bendruomenės tarybos posėdžio protokolas, kuriuo buvo atšauktas Daivos Turianicos 

paskyrimas. 

Gautas Pakruojo rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 23 d. potvarkis Nr. MP-74 

„Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono 

partnerystė“, kuris pripažino netekusiais galios 2018 m. vasario 8 d. potvarkį Nr. MP-27 „Dėl 

atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“ ir 

2018 m. lapkričio 19 d. potvarkį Nr. MP-111 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2018 m. 

vasario 8 d. potvarkio Nr. MP-27 „Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos 

grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“ pakeitimo“. Pagal šį potvarkį atšaukiami Pakruojo rajono 

savivaldybės atstovai – Artūras Jacevičius, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Marius 

Senulis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas ir Monika 

Ilgavičiūtė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tarpinstitucinio 

bendravimo koordinatorė.  

Valdybos nariai pritarė prašymui dėl juridinių asmenų Žvirblonių kaimo bendruomenės ir 

Pakruojo rajono savivaldybės atstovų atšaukimo. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius kalbėjo, kad vadovaujantis Vietos veiklos grupės 

„Pakruojo rajono partnerystė“ Įstatų 4.8. punktu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos 

už drausminius nusižengimus. Siūloma iš narių pašalinti Alvidą Vasiliauską, kuris atsidūrė 

teisiamųjų suole dėl smurto artimoje aplinkoje, praėjus kažkuriam laikui Alvidas Vasiliauskas buvo 

sustabdytas neblaivus prie vairo Petrašiūnų kaime, Pakruojo rajone, jam nustatytas 2,18 promilės 

girtumas. 



Valdybos nariai pritarė siūlymui pašalinti Alvidą Vasiliauską iš narių. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė, kad pagal Žvirblonių kaimo bendruomenės 

tarybos posėdžio protokolą, atstovauti Žvirblonių kaimo bendruomenei vietos veiklos grupėje, 

pilietinės visuomenės sektoriuje, paskirta bendruomenės pirmininkė Vida Arabadžienė.  

Pagal Pakruojo rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 23 d. potvarkį Nr. MP-74 

„Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono 

partnerystė“ paskirti į Vietos veiklos grupę „Pakruojo rajono partnerystė“ atstovauti Pakruojo 

rajono savivaldybei – Gintaras Šurna, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Aivaras 

Stabužis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis 

specialistas ir Monika Ilgavičiūtė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

tarpinstitucinio bendravimo koordinatorė.  

Valdybos nariai pritarė siūlymams patvirtinti juridinių asmenų paskirtus atstovus: pilietinės 

visuomenės sektoriuje Žvirblonių kaimo bendruomenei atstovaus bendruomenės pirmininkė Vida 

Arabadžienė. Pakruojo rajono savivaldybei vietos valdžios sektoriuje atstovaus – Gintaras Šurna, 

Aivaras Stabužis ir Monika Ilgavičiūtė. 

 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Pašvitinio kaimo bendruomenės valdybos prašymą išstoti iš VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ narių. 

2. Patvirtinti Žvirblonių kaimo bendruomenės atstovės Daivos Turianicos bei Pakruojo 

rajono savivaldybės atstovų – Artūro Jacevičiaus, Mariaus Senulio ir Monikos Ilgavičiūtės 

atšaukimą. 

3. Pašalinti Alvidą Vasiliauską iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių už drausminius 

nusižengimus. 

4. Patvirtinti Žvirblonių kaimo bendruomenės paskirtą Vidą Arabadžienę atstovauti 

Žvirblonių kaimo bendruomenei vietos veiklos grupėje, pilietinės visuomenės sektoriuje.  

5. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtus Gintarą Šurną, Aivarą 

Stabužį ir Moniką Ilgavičiūtę atstovauti Pakruojo rajono savivaldybei vietos veiklos grupėje, vietos 

valdžios sektoriuje. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


