
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-11-08 Nr. V-2022-8 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-11-08 d. 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Edikas Drupas, 

Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Simona Lipskytė, Albinas 

Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl seniūnijose organizuojamų susitikimų, konsultacijų grafiko patvirtinimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ narių išstojimo, naujų narių 

priėmimo ir narių atstovų keitimo.   

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

sušaukimo. 

4. Dėl informacinio VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginio organizavimo. 

 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

1. SVARSTYTA: Dėl seniūnijose organizuojamų susitikimų, konsultacijų grafiko 

patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė seniūnijose organizuojamų susitikimų – konsultacijų 

grafiką. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti seniūnijose organizuojamų susitikimų – 

konsultacijų grafiką. 

NUTARTA: Patvirtinti seniūnijose organizuojamų susitikimų – konsultacijų grafiką. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

 

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

naujų narių priėmimo ir narių atstovų keitimo.   

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad gautas fizinio asmens Adolio Antanaičio prašymas 

išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių, nes jis paskirtas atstovauti juridinį asmenį, 

Preičiūnų bendruomenę. Marija Žiubrienė supažindino, kad gautas Preičiūnų bendruomenės 

prašymas priimti ją, kaip juridinį asmenį, į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti 

pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Adolis Antanaitis.  

Marija Žiubrienė pristatė gautus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių, juridinių 

asmenų, prašymus dėl atstovų atšaukimo, naujų atstovų paskyrimo ir įgaliojimų suteikimo. Gautas 

Pakruojo kaimo bendruomenės valdybos posėdžio protokolas atšaukti Aušrą Dvelienę ir paskirti 

Birutę Kazlauskienę atstovauti Pakruojo kaimo bendruomenei, pilietinės visuomenės sektoriui ir 

suteikti jai įgaliojimus dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių rinkimuose. 

Gautas Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos posėdžio 

protokolas atšaukti Simoną Lipskytę ir Dovilę Pašakinskienę ir paskirti Pauliną Macevičienę 

atstovauti Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“, pilietinės visuomenės 

sektoriui ir suteikti jai įgaliojimus dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

rinkimuose. Gautas Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus valdybos posėdžio protokolas 
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paskirti 2 atstoves Janiną Dirbanauskienę ir Dovilę Pašakinskienę atstovauti Lietuvos samariečių 

bendrijos Pakruojo skyriui, pilietinės visuomenės sektoriui ir suteikti Dovilei Pašakinskienei 

įgaliojimus dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių rinkimuose. Šiuo metu 

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijai VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ atstovauja 

2 atstovai: Aidas Ridikas ir Edikas Drupas. Gautas Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių 

asociacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas atšaukti  Ediką Drupą ir paskirti Rolandą Kairį 

atstovauti Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijai, verslo sektoriui ir suteikti jam 

įgaliojimus dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir pirmininko rinkimuose. 

Gautas Laipuškių kaimo bendruomenės posėdžio protokolas suteikti Zenonui Pekeliui įgaliojimus 

dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimuose. Gautas VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ nario, juridinio asmens, Ūdekų kaimo bendruomenės prašymas, paskirti 

pirmininkę Aušrą Bartašę atstovauti Ūdekų kaimo bendruomenei, pilietinės visuomenės sektoriui. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Adolio Antanaičio prašymą išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narių, nes jis paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui, Preičiūnų bendruomenei. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

2. Priimti Preičiūnų bendruomenę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti 

pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Adolis Antanaitis. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

3. Atšaukti Pakruojo kaimo bendruomenės atstovę Aušrą Dvelienę ir patvirtinti Birutę 

Kazlauskienę atstovauti Pakruojo kaimo bendruomenei, pilietinės visuomenės sektoriui.  

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

4. Atšaukti Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstoves 

Simoną Lipskytę ir Dovilę Pašakinskienę ir patvirtinti Pauliną Macevičienę. atstovauti Pakruojo 

rajono jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“, pilietinės visuomenės sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

5. Patvirtinti Janiną Dirbanauskienę ir Dovilę Pašakinskienę atstovauti Lietuvos samariečių 

bendrijos Pakruojo skyriui, pilietinės visuomenės sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

6. Atšaukti Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos atstovą Ediką Drupą ir 

patvirtinti Rolandą Kairį atstovauti Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijai, verslo 

sektoriui.  

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

7. Patvirtinti Aušrą Bartašę atstovauti Ūdekų kaimo bendruomenei, pilietinės visuomenės 

sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0. 

 

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

susirinkimo sušaukimo. 

Pirmininkas Edikas Drupas su valdybos nariais aptarė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Susirinkimą siūloma organizuoti 2022 m. 

lapkričio 22 d. 14.00 val. Pakruojo sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojyje. 

Pirmininkas Edikas Drupas pristatė, kad susirinkimo darbotvarkėje numatyti 2 klausimai: 

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

narių rinkimų; 2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko atšaukimo ir 

pirmininko rinkimų.  

Valdybos narė Simona Lipskytė paklausė, kada nariai gaus informaciją apie šaukiamą 

susirinkimą. 

Marija Žiubrienė paaiškino, kad pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, jo 

vietą, laiką ir darbotvarkę, kaip numatyta įstatuose, visiems nariams bus išsiųstas narių 
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elektroniniais paštais prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos, taip pat bus išsiųsta 

informacija apie kandidatus į valdybos narius ir pirmininkus. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką, 

darbotvarkę. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA:  

1. Sušaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinį narių susirinkimą 

2022 m. lapkričio 22 d. 14.00 val. Pakruojo sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojyje. 

2. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: 

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

valdybos narių rinkimų. 

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

pirmininko rinkimų.  

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0.  

 

4. SVARSTYTA: 4. Dėl informacinio VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginio 

organizavimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pasiūlė Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

informacinį  VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginį organizuoti tą pačią dieną, tai yra 2022 

m. lapkričio 22 d. 15.00 val. Pakruojo sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojyje. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ informacinį VVG 

teritorijos gyventojų aktyvinimo renginį organizuoti 2022 m. lapkričio 22 d. 15.00 val. Pakruojo 

sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojyje. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 


