ŠILALĖS RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO RINKIMINIO
NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2018 m. birželio 25 d. Nr. P-5
Nepriklausomybės g. 1, Šilalė
Susirinkimas įvyko: 2018-06-25 15.00 val.
Susirinkimo pirmininkas – Teresė Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė – Odeta Krasauskienė
Dalyvauja:
Iš 26 Šilalės r. partnerystės VVG narių dalyvauja 15 narių (Jų atstovų): Teresė Jankauskienė, Danutė
Norbutienė, Asta Norbutienė, Laima Tubutienė, Raimonda Pocevičiūtė (atstovauja Arvydo Petkaus IĮ), Marius
Kerpė, Vilius Pilypas, Romualdas Dirškus, Stasė Sėrapinienė, Irena Šniukienė, Birūta Viknienė, Virginija
Geštautienė, Audronė Jonušauskienė, Roma Girčienė, Jonas Gudauskas. Kvorumas yra, susirinkimo
sprendimai teisėti.
Dalyvauja Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos projekto finansininkė
– viešųjų ryšių specialistė Odeta Krasauskienė, projekto administratorė – Rasita Damulienė. Dalyvių sąrašas
pridedamas, 2 lapai.
Teresė Jankauskienė teiraujasi visuotinio susirinkimo narių ar sutinka, kad susirinkimo pirmininkė bus Teresė
Jankauskienė, o susirinkimo sekretorė – Odeta Krasauskienė. Siūloma balsuoti. Teresė Jankauskienė dėl
susirinkimo pirmininko kandidatūros nebalsuoja.
Dėl susirinkimo pirmininko kandidatūros balsuoja: „Už“- 14, „Prieš“- 0.
Dėl susirinkimo sekretorės kandidatūros balsuoja: „Už“- 15, „Prieš“- 0.
NUTARTA:
susirinkimo pirmininku išrinkti Teresę Jankauskienę, o susirinkimo sekretore – Odetą Krasauskienę.
Teresė Jankauskienė pristato susirinkimo darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl atleidimo iš Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ir valdybos nario
pagal 2018 m. birželio 5 d. gautą Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko
ir valdybos nario Kęstučio Trapo prašymą;
2. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo;
3. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės naujos valdybos rinkimo (dabartinės valdybos
kadencijos pabaiga 2018 -07-03, naujoji valdyba įsigalios nuo 2018-07-04 iki 2021-07-04);
4. Dėl Šilalės rajono partnerystės VVG valdybos pirmininko rinkimo;
5. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų
kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo aptarimas;
6. Kiti einamieji klausimai;
7. Diskusija prie kavos puodelio.
T. Jankauskienė siūlo patvirtinti patiksliną tokią darbotvarkę:
1. Dėl atleidimo iš Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ir valdybos nario
pagal 2018 m. birželio 5 d. gautą Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko
ir valdybos nario Kęstučio Trapo prašymą;
2. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo;
3. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko pavaduotojo rinkimo;
4. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės naujos valdybos rinkimo (dabartinės valdybos
kadencijos pabaiga 2018 -07-03, naujoji valdyba įsigalios nuo 2018-07-04 iki 2021-07-04);
5. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų
kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo aptarimas;
6. Kiti einamieji klausimai;
7. Diskusija prie kavos puodelio.
Balsuojama: „Už“- 15, „Prieš“- 0.
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NUTARTA: patvirtinti patikslintą darbotvarkę.
SVARSTYTA:
1. Dėl atleidimo iš Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ir valdybos
nario pagal 2018 m. birželio 5 d. gautą Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ir
valdybos nario Kęstučio Trapo prašymą;
Susirinkimo pirmininkė, T. Jankauskienė, informavo, kad yra gautas Šilalės r. VVG valdybos pirmininko ir
valdybos nario Kęstučio Trapo prašymas atleisti iš užimamų pareigų dėl asmeninių priežasčių. Klausimų nėra.
Siūloma balsuoti.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA:
Atleisti Kęstutį Trapą iš Šilalės r. VVG valdybos pirmininko ir valdybos nario pareigų (prašymas pridedamas).
SVARSTYTA:
2. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo

Susirinkimo pirmininkė T. Jankauskienė informuoja, kad 2018 m. liepos 3 d. baigiasi jos, kaip Šilalės
rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkės, kadencija ir reikia išrinkti pirmininką naujai
kadencijai. Prašoma siūlyti kandidatūras. Irena Šniukienė ir Stasė Sėrapinienė siūlo Teresės
Jankauskienės kandidatūrą eiti pirmininkės pareigas. Daugiau kandidatų nepasiūlyta. Siūloma
balsuoti dėl Teresės Jankauskienės kandidatūros toliau eiti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos
grupės pirmininkės pareigas nuo 2018 m. liepos 4 d. iki kadencijos pabaigos t. y. 2021 m. liepos 4 d.
Teresė Jankauskienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir
privačių interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA:

Pritarti Teresės Jankauskienės kandidatūrai toliau eiti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos
grupės pirmininkės pareigas nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2021 m. liepos 4 d.
SVARSTYTA:
3. Dėl Šilalės rajono partnerystės VVG pirmininko pavaduotojo rinkimo.
Pirmininkė Teresė Jankauskienė siūlo išrinkti Šilalės r. VVG pirmininko pavaduotoją, kai pirmininkas negali
eiti savo pareigų (ligos, atostogų, komandiruotės atveju ir kitais atvejais kai dėl tam tikrų priežasčių negalės
atlikti savo pareigų). Siūloma Stasės Sėrapinienės kandidatūra. VVG nariai daugiau pasiūlymų neturi, todėl
siūloma balsuoti. Stasė Sėrapinienė nebalsuoja.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA:
Pritarti Šilalės r. VVG pirmininko pavaduotoja paskirti Stasę Sėrapinienę, kai pirmininkas negali eiti savo
pareigų (ligos, atostogų, komandiruotės atveju ir kitais atvejais kai dėl tam tikrų priežasčių negalės atlikti savo
pareigų). Šilalės r. VVG pirmininkės pavaduotojos kadencija iki 2021 m. liepos 4 d.
SVARSTYTA:
4. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės naujos valdybos rinkimo (dabartinės valdybos
kadencijos pabaiga 2018 -07-03, naujoji valdyba įsigalios nuo 2018-07-04 iki 2021-07-04).

Susirinkimo pirmininkė T. Jankauskienė informuoja, kad 2018 m. liepos 3 d. baigiasi Šilalės
rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos kadencija. Vadovaujantis naujojo 2014-2020 m.
laikotarpio strategijų atrankos taisyklėmis, nauja Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės
įstatų redakcija, atsižvelgiant į VPS atrankos taisyklių reikalavimus ir 2018 m. gegužės 24 d. Šilalės
rajono savivaldybės Mero potvarkiu Nr.T3-26, kuriuo deleguoti nauji valdžios atstovai į Šilalės VVG
valdybą reikia išrinkti valdybą naujai kadencijai. Reikalinga išsirinkti naują valdybą, kurios kadencija
prasideda nuo 2018 m. liepos 4 d. ir baigiasi 2021 m. liepos 4 d. Pirmininkė siūlo balsuoti už
kiekvieną siūlomą kandidatą atskirai:
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4.1. Už valdžios atstovo Raimundo Vaitiekaus kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki
2021 m. liepos 4 d.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti valdžios atstovo Raimundo Vaitiekaus (Šilalės r. sav.) kandidatūrai į Šilalės VVG
valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.2. Už valdžios atstovės Reginos Kvederienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki
2021 m. liepos 4 d.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti valdžios atstovės Reginos Kvederienės (Šilalės r. sav.) kandidatūrai į Šilalės VVG
valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.3. Už valdžios atstovo Vido Toleikio kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m.
liepos 4 d.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti valdžios atstovo Vido Toleikio (Šilalės r. sav.) kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurio
kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.4. Už verslo atstovės Raimondos Pocevičiūtės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki
2021 m. liepos 4 d. Kadangi Raimonda Pocevičiūtė yra VVG narys turintis balso teisę visuotiniame narių
susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų
konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti verslo atstovės Raimondos Pocevičiūtės (Arvydo Petkaus IĮ) kandidatūrai į Šilalės VVG
valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.5. Už verslo atstovės Danutės Norbutienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki 2021
m. liepos 4 d. Kadangi Danutė Norbutienė yra VVG narys turintis balso teisę visuotiniame narių susirinkime,
nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti verslo atstovės Danutės Narbutienės (MB „Sultė“) kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą,
kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.6. Už verslo atstovo Mariaus Kerpės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m.
liepos 4 d. Kadangi Marius Kerpė yra VVG narys turintis balso teisę visuotiniame narių susirinkime,
nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti verslo atstovo Mariaus Kerpės (Mariaus Kerpės IĮ) kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą,
kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.7. Už pilietinės visuomenės atstovo Romualdo Dirškaus kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija
bus iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi Romualdas Dirškus yra VVG narys turintis balso teisę visuotiniame narių
susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų
konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovo Romualdo Dirškaus (Didkiemio kaimo bendruomenė)
kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.8. Už pilietinės visuomenės atstovės Audronės Jonušauskienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios
kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi Audronė Jonušauskienė yra VVG narys su balso teise
visuotiniam narių susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir
privačių interesų konflikto.
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Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovės Audronės Jonušauskienės (Bytlaukio kaimo bendruomenė)
kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.9. Už pilietinės visuomenės atstovės Stasės Sėrapinienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios
kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi Stasė Sėrapinienė yra VVG narys su balso teise visuotiniam
narių susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių
interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovės Stasės Sėrapinienės (Pajūrio mstl. bendruomenė)
kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.10. Už pilietinės visuomenės atstovės Virginijos Geštautienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios
kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi Virginija Geštautienė yra VVG narys su balso teise visuotiniam
narių susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių
interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovės Virginijos Geštautienės (Bilionių kaimo bendruomenė)
kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
4.11. Už pilietinės visuomenės atstovo Viliaus Pilypo kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus
iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi Vilius Pilypas yra VVG narys su balso teise visuotiniam narių susirinkime,
nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovo Viliaus Pilypo (Koordinacinis centras „Gilė“) kandidatūrai į
Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
Teresė Jankauskienė siūlo išrinkti asmenį, įgalioti atlikti visus formalumus susijusius su Šilalės r. VVG
pirmininko, Šilalės r. VVG valdybos ir valdybos pirmininko įregistravimu. Siūloma įgalioti Teresę
Jankauskienę. Teresė Jankauskienė nebalsuoja.
Balsuojama: „Už“ – 14 „Prieš“ – 0.
NUTARTA:
pritarta įgalioti Teresę Jankauskienę atlikti visus formalumus susijusius su Šilalės r. VVG pirmininko,
valdybos ir valdybos pirmininko įregistravimu.
SVARSTYTA:
5. Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo
plėtros strategija“ įgyvendinimo aptarimas;
Pirmininkė T. Jankauskienė trumpai pristatė 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimą, džiaugėsi 2 ir 3
kvietimo surinktomis paraiškomis susijusiomis su verslu. Gauti 4 verslo vietos projektai kuriuose numatyta
įkurti net 8 naujas darbo vietas. Ragino bendruomenes bendradarbiauti ir teikti vietos projektus susijusius su
darbo vietų kūrimu, inovatyvumu, paslaugomis ir pan. pagal Šilalės strategiją „Šilalės rajono 2014-2020 metų
kaimo plėtros strategija“. Pirmininkė akcentavo, kad labai svarbu į veiklas įtraukti jaunimą, kitus galimus
partnerius, kad būtų stiprinama partnerytė. Prie pirmininkės T. Jankauskienės raginimų prisidėjo ir į
susirinkimą atvykęs Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, ragino bendruomenes vienytis ir
įgyvendinti vietos projektus vardan Šilalės krašto geresnės ateities.
SVARSTYTA:
6. Kiti einamieji klausimai.
Pirmininkė informavo, kad šiuo metu paskelbtas paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus nr.
4, kuris galioja nuo 2018 m. birželio 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 12 d. 17.00 val. Ragino bendruomenes
teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-220 metų kaimo plėtros strategija“
(toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis: VPS priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir
(arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo
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vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.
LEADER-19.2-6.4.
7. Diskusija prie kavos puodelio.
Susirinkimo aptarimas pasivaišinant užkandžiais ir kavos puodeliu.
Daugiau neaptartų klausimų nėra. Visuotinis rinkiminis narių susirinkimas baigiamas.
Susirinkimo pirmininkė

Teresė Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Odeta Krasauskienė

