
 

RASEINIŲ RAJONO VIETOS  VEIKLOS GRUPĖS 

 „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

  NARIŲ 

VISUOTINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

 PROTOKOLAS 

2018-10-04  Nr. P – 07 

Raseiniai 

Susirinkimas įvyko 2018 m. spalio 4 d., 13.00 -14.30 val. Vytauto Didžiojo g.1, 

Raseiniai (Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos II aukšto salė) 

 

Susirinkimo pirmininkas Vincas Blinstrubas  

Susirinkimo sekretorė Greta Duduravičienė 

 

Apie susirinkimą visiems nariams buvo pranešta asociacijos įstatų nustatyta tvarka, 

pirmininko iniciatyva elektroniniu paštu išsiųstas kvietimas nariams prieš 10 kalendorinių dienų.  

Dalyvauja 36 Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ nariai 

iš 69, 5 bendruomenių nariai be balso teisės – Loreta Vaičiulienė, Rolandas Baltrušaitis, Ginta 

Balsienė, Angelė Hilbrektienė ir Audronė Girdžienė, viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė ir 

administratorė Greta Duduravičienė (sąrašas pridedamas), kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl atleidimo iš Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos 

narių pagal prašymą. 

2. Dėl Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos nario 

rinkimo. 

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015-2023 

m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. 

4. Einamieji klausimai. 

5. Diskusija prie kavos puodelio. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl atleidimo iš Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ valdybos narių pagal prašymą. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas supažindino su Gražinos Stulpinienės, visuomeninės 

organizacijos Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ deleguotos narės, (ji atstovavo 

pilietinės visuomenės sektorių), prašymu dėl atleidimo iš Raseinių rajono vietos veiklos grupės 

„Raseinių krašto bendrija“ valdybos narių. Pasiūlyta prašymą tenkinti. 

BALSAVO. Už – 36, prieš – 0, susilaikė - 0. 

NUTARTA. Atleisti Gražiną Stulpinienę iš Raseinių rajono vietos veiklos grupės 

„Raseinių krašto bendrija“ valdybos narių.  

2. SVARSTYTA. Dėl Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 

valdybos nario rinkimo.  

Pirmininkas Vincas Blinstrubas informavo, kad vadovaujantis vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, patvirtintomis 

LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, valdybą turi sudaryti abiejų 

lyčių nariai (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc., nesvarbu, kurios lyties atstovų valdymo 

organe). Šiuo metu mūsų valdyboje moterų yra 5, kas sudaro 45,45 proc., dėl šios priežasties į 

valdybą siūlome rinkti moterį. VVG valdymo organo sudėtyje taip pat turi būti ne mažiau kaip 35 

proc. jaunų žmonių, t. y. 4 jauni žmonės iki 40 m., kadangi vertinant Vietos plėtros strategiją 

„Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015-2023 metų vietos 



plėtros strategija“ už atrankos kriterijų, susijusį su jaunų žmonių įtraukimu į VVG sprendimų 

priėmimo procesus, buvo suteiktas didžiausias balų skaičius. Šiuo metu valdyboje yra tik 3 jauni 

žmonės.  

Vietoj Gražinos Stulpinienės, kuri atstovavo pilietinės visuomenės sektorių, siūlome išrinkti 

jauną žmogų iki 40 m., kuris taip pat turėtų atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.  

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė pasiūlė į 

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos narius  išrinkti  

Visuomeninės organizacijos Blinstrubiškių kaimo bendruomenės pirmininkę Vaidą Vaičekauskienę, 

kurios amžius atiitnka jauno žmogaus amžių iki 40 m. 

Pasiūlyta balsuoti dėl priėmimo. 

BALSAVO: Už – 35, prieš – 0, susilaikė – 1. 

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

valdybos narius visuomeninės organizacijos Blinstrubiškių kaimo bendruomenė pirmininkę Vaidą 

Vaičekauskienę, kuri atstovaus pilietinės visuomenės sektorių. 

3. SVARSTYTA. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto bendrija“ 

teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė apie vietos plėtros strategijos „Raseinių krašto 

bendrija“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą ir apie kvietimo Nr. 3 

gautas paraiškas, taip pat apie planuojamus kvietimus.  

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Raseinių rajono VVG valdybos  pirmininkė Loreta Sirvidienė informavo, kad lapkričio 16 d. 

planuojamas Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos ir Raseinių rajono VVG bendras metų 

užbaigimo renginys. 

Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimtas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

            Susirinkimo sekretorė .............................. Greta Duduravičienė 


