
 

RASEINIŲ RAJONO VIETOS  VEIKLOS GRUPĖS 

 „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

  NARIŲ 

VISUOTINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

 PROTOKOLAS 

2018-03-16  Nr. P – 02 

Raseiniai 

Susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 16 d., 15.00 -16.20 val. Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ konferencijų salėje (Maironio  g. 38, Raseiniai). 

Susirinkimo pirmininkas Vincas Blinstrubas 

Susirinkimo sekretorė Greta Danusaitė 

 

Apie susirinkimą visiems nariams buvo pranešta asociacijos įstatų nustatyta tvarka.  

Dalyvauja 43 Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ nariai 

iš 69, V. Šadauskienės individualios įmonės savininkė Virginija Šadauskienė; valdybos nariai: 

Loreta Sirvidienė, Rytis Radavičius, Gintas Brazas, bendruomenių pirmininkai: Mažosios Viduklės 

kaimų bendruomenės pirmininkė Stasė Bukelienė,  Visuomeninės organizacijos  Blinstrubiškių 

kaimo bendruomenė pirmininkė Vaida Vaičekauskienė, Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė, 

administratorė Greta Danusaitė ir projektų konsultantė Rugilė Bėkėšaitė-Lauraitienė (sąrašas 

pridedamas), kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų narių priėmimo. 

2. Dėl pašalinimo iš narių. 

3. Dėl 2017 m.  veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

4. Dėl 2017 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo. 

6. Dėl Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininko rinkimo. 

7. Dėl Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos narių 

rinkimo. 

8. Dėl Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ revizoriaus rinkimo. 

9. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 

m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. 

10. Kaimo bendruomenių anketose nurodytų projektų idėjų pagal Raseinių rajono vietos veiklos 

grupės „Raseinių krašto bendrija“ planuojamą priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“  pristatymas. 

11.  Einamieji klausimai. 

12. Diskusija prie kavos puodelio. 

 

1. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas.  

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė norinčius stoti į Raseinių rajono vietos veiklos grupę 

„Raseinių krašto bendrija“. Buvo gauti 3 (trys) prašymai: Visuomeninės organizacijos 

Blinstrubiškių kaimo bendruomenė, V. Šadauskienės individualios įmonės  ir kaimo  bendruomenės 

„Kalnujai“. 

Buvo pasiūlymas balsuoti dėl priėmimo. 

BALSAVO: Už – 43, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Priimti į Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

narius: visuomeninę organizaciją Blinstrubiškių kaimo bendruomenė, V. Šadauskienės individualią 

įmonę ir kaimo bendruomenę „Kalnujai“ . 

 



 

 

2. SVARSTYTA. Pašalinimas iš narių. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas paminėjo, kad UAB „Bilderis“ įmonė yra bankrutavusi, 

Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė „Džeirana“ yra bankrutuojanti, o Nacionalinio žirgų lenktynių 

klubo atstovė Reda Mažeikienė ir Dainius Šadauskis  teigia, kad klubas veiklos nebevykdo.  

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė balsuoti dėl pašalinimo minėtas organizacijas iš 

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“  narių. 

BALSAVO. Už – 43, prieš – 0, susilaikė  - 0. 

NUTARTA. Pašalinti iš Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ narių: UAB „Bilderis“, Raseinių rajono žemės ūkio bendrovę „Džeirana“ ir  

Nacionalinį žirgų lenktynių klubą. 

 

3. SVARSTYTA.  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2017 m.  

veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių 

krašto bendrija“  veiklos ataskaitą už 2017 metus (ataskaita pridedama). Po pristatymo Vincas 

Blinstrubas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo ataskaitai. 

BALSAVO:  Už- 43, prieš -0, susilaikė -0. 

NUTARTA. Patvirtinti Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

2017 m.  veiklos ataskaitą. 

 

4. SVARSTYTA. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2017 m. 

finansinės ataskaitos tvirtinimas. 

Finansininkė Ginta Balsienė pristatė finansinę ataskaitą (ataskaita pridedama).  

Revizorius Linas Bielskis supažindino su revizijos ataskaita. Ataskaitoje nei trūkumų, nei 

pertekliaus nerasta. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo finansinei ataskaitai. 

BALSAVO: Už- 43, prieš -0, susilaikė -0. 

NUTARTA. Patvirtinti Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

finansinę ataskaitą už 2017 m.   

 

5. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė išrinkti tris asmenis balsų skaičiavimo komisijai. 

Vincas Blinstrubas pasiūlė Dianą Kaupaitienę, Regina Lukošienė pasiūlė Daivą 

Šeškauskaitę ir Linas Girdžius pasiūlė Gintą Balsienę. 

BALSAVO. Už-43, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją kurią sudaro Diana Kaupaitienė, Daiva 

Šeškauskaitė ir Ginta Balsienė. 

 

6. SVARSTYTA. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

pirmininko rinkimas. 

 Kaimų bendruomenės "Dumšiškiai" pirmininkė Regina Lukošienė priminė, kad praėjus 3 

metams po rinkiminio susirinkimo turi būti renkamas naujas pirmininkas, todėl paprašė siūlyti 

kandidatus. Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė pasiūlė 

Vincą Blinstrubą, visi pritarė Gražinos siūlymui.  

BALSAVO. Už- 42, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUTARTA. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininku 

išrinkti Vincą Blinstrubą. 

 

7. SVARSTYTA. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos 

narių rinkimas.  

 



7.1. Pirmininkas Vincas Blinstrubas supažindino, kad pagal įstatus kas 3 metai privaloma 

valdybą atnaujinti ne mažiau kaip 1/3 narių, ne mažiau kaip po vieną narį iš kiekvieno sektoriaus. 

Valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. pilietinės visuomenės 

sektoriaus, iki 35 proc.- verslo sektoriaus atstovų ir iki 30 proc.- vietos valdžios sektoriaus atstovų. 

Taip pat valdybą turi sudaryti abiejų lyčių nariai (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu 

kurios lyties atstovų valdymo organe). Jis pasiūlė verslo sektoriui vietoj Raseinių rajono žemės ūkio 

bendrovės „Džeirana“ kandidatą V. Šadauskienę individualios įmonės savininkę ir palikti buvusius 

atstovus:  Romaną Daujotą, individualios įmonės paminklų dirbtuvės savininką ir Kęstutį 

Skamaraką, UAB „Dumbulė“  akcininką. 

Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo pirmininkas paprašė balsuoti ar pritarti verslo atstovams į 

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybą. 

BALSAVO: už -43  nariai, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Deleguoti į Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“  

valdybą verslo atstovus: 

1. Virginiją Šadauskienę, individualios įmonės savininkę; 

2. Romaną Daujotą, individualios įmonės paminklų dirbtuvės savininką; 

3. Kęstutį Skamaraką, UAB „Dumbulė“  akcininką. 

 

7.2. Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė kandidatus į Raseinių rajono vietos veiklos grupės 

„Raseinių krašto bendrija“ valdybą pilietinės visuomenės atstovus: 

1. Janiną Vileikienę, kaimų bendruomenės „Lyduvėnai“ pirmininkę;  

2. Arūną Birvinską, Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ pirmininką; 

3. Rolandą Baltrušaitį, Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės narį; 

4. Reginą Lukošienę, kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ pirmininkę; 

5. Gražiną Stulpinienę, Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ narę. 

BALSAVO: Už – 43, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Deleguoti Į Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“  

valdybą pilietinės visuomenės atstovus:  

1. Janina Vileikienę, Lyduvėnų kaimo bendruomenės pirmininkę; 

2. Arūną Birvinską, Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ pirmininką; 

3. Rolandą Baltrušaitį, Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės narį; 

4. Reginą Lukošienę, kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ pirmininkę; 

5. Gražiną Stulpinienę, Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ narę. 

 

7.3. Pirmininkas pasiūlė į Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“  

valdybą Savivaldybės deleguotus atstovus: 

1. Gintą Brazą, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą; 

2.  Rytį Radavičių, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą; 

3.  Loretą Sirvidienę, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio 

departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę.  

BALSAVO: Už – 43, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Deleguoti į Raseinių Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“  valdybą Savivaldybės atstovus:  

1. Gintą Brazą, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą;  

2. Rytį Radavičių, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą;  

3. Loretą Sirvidienę, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę. 
 

 



8. SVARSTYTA. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

revizoriaus rinkimas. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė pateikti revizoriaus rinkimui kandidatūras. 

Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys pasiūlė visuomeninės organizacijos 

kaimo bendruomenės „Butkiškės“ pirmininką Liną Bielskį. 

Pirmininkas pasiūlė balsuoti, ar pritarti Lino Bielskio kandidatūrai.  

BALSAVO: Už -42; prieš – 0; susilaikė – 1. 

 NUTARTA. Revizoriumi išrinkti visuomeninės organizacijos kaimo bendruomenės 

„Butkiškės“ pirmininką Liną Bielskį. 

 

9. SVARSTYTA. Kaimo bendruomenių anketose nurodytų projektų idėjų pagal Raseinių 

rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ planuojamą priemonę „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  pristatymas. 

Loreta Sirvidienė pristatė anketose nurodytų projektų idėjas pagal Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ planuojamą priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

 

10. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

10.1. Dėl 2007-2013 metų strategijos metinių ataskaitų pateikimo. 

Viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė priminė, kad iki š. m. balandžio 30 d. paramos 

gavėjai įgyvendinę vietos projektus pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos priemones, per 4 (keturis) mėnesius 

kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines 

ataskaitas. Minėtos ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu – 5 (penkerius) metus nuo 

vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

10.2. Projektų konsultantė Rugilė Bėkėšaitė- Lauraitienė prisistatė bendruomenėms ir 

supažindino su planuojama vykdyti veikla. Ji konsultuos bendruomenes įvairiais mokesčių 

ir buhalteriniais klausimais. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

10.3. K. Skamarakas pasiūlė bendruomenėms gal būtų norinčių eksponuoti jo surinktą 

sendaikčių kolekciją arba teikti edukacines programas. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

10.4. Kaimo bendruomenės „Palukštys“ pirmininkas R. Rudžinskas ir Milašaičių kaimo 

bendruomenės pirmininkas R. Daujotas visus pakvietė į lygiadienio šventę, kuri vyks kovo 

20 d. 17 30 val. ant Kejėnų piliakalnio. Kartu su savimi atsivežti bendruomenės arba 

Lietuvos Respublikos vėliavą. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

10.5. Sargelių bendruomenės centro pirmininkė D. Šeškauskaitė pakvietė į lygiadienio 

šventę kuri vyks kovo 21 d. Sargelių bendruomenės centre. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

 

Pasisakė Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius. Jis padėkojo  Raseinių 

rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“  už gebėjimą padaryti tai, kas tikrai yra 

sudėtinga įgyvendinant Strategiją ir, kad VVG veikla duoda rezultatų visiems VVG teritorijos 

gyventojams. Pasidžiaugė bendruomenių pasiekimais ir palinkėjo sėkmės įgyvendinant naują 2015-

2023 metų Strategiją. 

 

  

            Susirinkimo pirmininkas  .............................. Vincas Blinstrubas 

 

            Susirinkimo sekretorė  .............................. Greta Danusaitė 


