
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ” 

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2021 m. spalio 12 d. Nr. S-2021-3 

Pakruojis 

 

Susirinkimas vyko 2021 m. spalio 12 d., susirinkimo pradžia 13.00 val., susirinkimo pabaiga 

14.40 val. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė. 

Pranešimas apie šaukiamą Vietos veiklos grupės ”Pakruojo rajono partnerystė” visuotinį narių 

susirinkimą kiekvienam nariui išsiųstas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas 

iki susirinkimo dienos.  

Susirinkimo vieta: Pakruojo sinagoga, Kranto g. 8, Pakruojis. 

Iš 41 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nario susirinkime dalyvauja 28 balsavimo teisę 

turintys nariai, dalyvauja juridinių asmenų paskirti atstovai  ir Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo 

rajono partnerystė” darbuotojai (sąrašas pridedamas). 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatų keitimo ir patvirtinimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių atšaukimo ir 

valdybos narių rinkimų. 

4. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko atšaukimo ir 

pirmininko rinkimų.  

 

Visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai susirinkimo pirmininku patvirtino Albiną Navicką, 

susirinkimo sekretore patvirtino Mariją Žiubrienę, patvirtino susirinkimo darbotvarkę ir išrinko 

balsų skaičiavimo komisiją iš 3 asmenų, vietos veiklos grupės narių. Į balsų skaičiavimo komisiją 

išrinkti: Rima Juozapavičienė, Regina Gaubienė ir Vytautas Kanišauskas. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas informavo, kad balsuojant kiekvienas narys 

(fizinis ar juridinis asmuo) visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. 

1. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatų keitimo ir 

patvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ įstatai buvo patvirtinti 2015 m., todėl įstatus reikėjo keisti, patikslinti ir aiškiau 

apibrėžti kai kuriuos įstatų punktus. Įstatų projektas kiekvienam nariui, jo nurodytu elektroninio 

pašto adresu, buvo išsiųstas derinti iš anksto, į gautas pastabas buvo atsižvelgta.  

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas paklausė ar nariai turi klausimų dėl įstatų 

projekto, nariai klausimų neturėjo. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ įstatus. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatus. 

2. Įgalioti naujai išrinktą Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininką 

pasirašyti įstatus ir su jų keitimu susijusius dokumentus. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių 

susirinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono 
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partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas prieš susirinkimą buvo 

išsiųstas kiekvienam nariui, jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 

Narys Saulius Margis paklausė ar teisingai visi nariai supranta susirinkimo organizavimo 

tvarkos aprašo 2.3.4.1. papunktį, kad kandidatus į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono 

partnerystė“ pirmininkus gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys, ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki 

pranešimo apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą išsiuntimo dienos. Saulius Margis pasiūlė 

įrašyti į tvarką sakinį, kad kandidatus į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

pirmininkus nariai galėtų siūlyti susirinkimo metu, kai bus išrinkta valdyba. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė paaiškino, kad susirinkimo organizavimo tvarkos 

aprašo 2.3.4.1. papunktyje yra parašyta, kaip nariai, juridiniai ir fiziniai asmenys, gali pasiūlyti 

kandidatus į pirmininkus. Marija Žiūbrienė pasiūlė papildyti aprašo 2.3.4.1. papunktį ir įrašyti, kad 

visuotinio narių susirinkimo metu vietos veiklos grupės nariai išrinktus valdybos narius gali siūlyti 

kandidatais į pirmininkus. 

Susirinkimo nariai pritarė pasiūlymui. 

Daugiau klausimų ar pasiūlymų nebuvo, susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė 

patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

organizavimo tvarkos aprašą. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių 

susirinkimo organizavimo tvarkos aprašą. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

atšaukimo ir valdybos narių rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė atšaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos narius ir vadovaujantis įstatais valdybos narių rinkimus vykdyti slaptu 

balsavimu. 

Nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: Atšaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narius ir 

valdybos narių rinkimus vykdyti slaptu balsavimu. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė supažindino su slapto balsavimo tvarka, paaiškino, 

kaip tinkamai pažymėti balsavimo lapelius. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė balsavimo lapelyje pagal sektorius 

įrašytus kandidatus į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narius. Į vietos 

veiklos grupės valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui pasiūlyti: Audrius Kliminskas, 

Aušra Dvelienė, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis. Atstovauti verslo 

sektoriui pasiūlyti: Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Šarūnas Leimontas, Albinas Navickas. 

Atstovauti vietos valdžios sektoriui pasiūlyti: Monika Ilgavičiūtė, Aivaras Stabužis, Vytautas 

Kanišauskas. 

Balsų skaičiavimo komisija išdalino balsavimo lapelius, nariai balsavo ir balsavimo lapelius 

įmetė į balsavimo dėžutę. Komisija suskaičiavo balsavimo rezultatus ir pateikė susirinkimo 

pirmininkui. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad balsavo visi 28 balsavimo teisę 

turintys nariai, 26 balsavimo lapeliai pripažinti galiojančiais, 2 balsavimo lapeliai pripažinti 

negaliojančiais. Albinas Navickas paskelbė į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

valdybą išrinktus narius: 

Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti: 

Audrius Kliminskas „už“ –  24,  „prieš“ – 2. 

Aušra Dvelienė „už“ –  22,  „prieš“ – 4. 

Dovilė Pašakinskienė „už“ –  24,  „prieš“ – 2. 

Simona Lipskytė „už“ –  21,  „prieš“ – 5. 

Zenonas Pekelis „už“ – 20,  „prieš“ – 6. 

Atstovauti verslo sektoriui išrinkti  
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Edikas Drupas „už“ –  23,  „prieš“ – 3. 

Genovaitė Jaškulienė „už“ –  22,  „prieš“ – 4. 

Šarūnas Leimontas  „už“ –  24,  „prieš“ – 2. 

Albinas Navickas „už“ –  23,  „prieš“ –3. 

Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti:  

Monika Ilgavičiūtė „už“ –  23,  „prieš“ – 3. 

Aivaras Stabužis „už“ –  24,  „prieš“ – 2. 

Vytautas Kanišauskas „už“ –  26,  „prieš“ – 0. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos narių rinkimus. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

rinkimus. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 
 

4. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko 

atšaukimo ir pirmininko rinkimų.  

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė atšaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ pirmininką ir vadovaujantis įstatais pirmininko rinkimus vykdyti slaptu 

balsavimu. 

Nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: Atšaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininką ir  

pirmininko rinkimus vykdyti slaptu balsavimu. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė paaiškino, kad Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ pirmininkas renkamas iš valdybos narių, išrinktas pirmininkas vadovauja 

valdybai ir supažindino su slapto balsavimo tvarka, paaiškino, kaip tinkamai pažymėti balsavimo 

lapelius. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad balsavimo lapelyje į Vietos veiklos 

grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkus įrašyti du kandidatai: Edikas Drupas ir Albinas 

Navickas. Kiekvienam kandidatui buvo suteiktas žodis prisistatyti. Kandidatai atsakė į vietos 

veiklos grupės narių užduotus klausimus. 

Balsų skaičiavimo komisija išdalino balsavimo lapelius, nariai balsavo ir balsavimo lapelius 

įmetė į balsavimo dėžutę. Komisija suskaičiavo balsavimo rezultatus ir pateikė susirinkimo 

pirmininkui. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad balsavo visi 28 balsavimo teisę 

turintys nariai, visi 28 balsavimo lapeliai pripažinti galiojančiais. Albinas Navickas paskelbė Vietos 

veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimų balsavimo rezultatus:  

Edikas Drupas „už“ –  18,  „prieš“ – 10. 

Albinas Navickas „už“ –  10,  „prieš“ –18. 

Susirinkimo pirmininkas Albinas Navickas supažindino, kad Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ pirmininku išrinktas Edikas Drupas ir pasiūlė patvirtinti Vietos veiklos grupės 

„Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimus. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimus. 

2. Įgalioti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininką Ediką Drupą 

pasirašyti įstatus ir VĮ Registrų centrui teikiamus dokumentus. 

BALSAVO: „už“ –  28,  „prieš“ – 0. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                   Albinas Navickas 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Marija Žiubrienė 


