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ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 „PAMARIO KRAŠTAS“ 

VISUOTINIS RINKIMINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS  NR.2 

 

2019 m. gegužės  mėn. 28 d.  

Šilutė 

 

Susirinkimas vyko 2019 m. gegužės mėn.  28 d., 12 val. Šilutės m. VVG adresu Lietuvininkų g. 17, 

Šilutė.  

 

Susirinkimo  pirmininkas – Algis Bekeris. 

Susirinkimo sekretorius – Simona Bokštaitė – Dryžienė. 

 

DALYVAVO:  

1. Šilutės miesto vietos veiklos grupės  „Pamario kraštas“ nariai.  Šilutės miesto VVG  „Pamario 

kraštas“ yra 6 juridiniai nariai.  Susirinkime dalyvauja 4 asociacijos nariai, turintys teisę balsuoti 

(susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas). Susirinkime dalyvauja 66,67 proc. 

asociacijos narių. Susirinkimo kvorumas yra. Visi asociacijos nariai apie visuotinį rinkiminį narių 

susirinkimą buvo informuoti tinkamai.  

 

SUSIRINKIMO PIRMININKO IŠRINKIMAS. Susirinkimo dalyviai pasiūlė išsirinkti  susirinkimo 

pirmininku asociacijos pirmininką Algį Bekerį.   

Bendru sutarimu NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Algį Bekerį.  

 

SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS:  

Susirinkimo pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretoriumi Šilutės miesto VVG 

narę Simoną Bokštaitę – Dryžienę.  

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti susirinkimo sekretoriumi Šilutės miesto Simoną Bokštaitę – 

Dryžienę. 

 

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS. Susirinkimo pirmininkas Algis Bekeris supažindino su 

visuotinio susirinkimo darbotvarke, kuri buvo išsiuntinėta visiems nariams. Pasiūlė ją patvirtinti.  

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (išdėstyta žemiau protokole). 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" pirmininko rinkimų. 

2. Dėl Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" valdybos narių rinkimo. 

3. Einamieji klausimai.  

 

1. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" pirmininko rinkimų. 

Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris. Jis informavo 

susirinkimo narius, kad reikia išrinkti Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininką, nes 

pasibaigė jo kadencija. Pirmininko kadencija – 4 metai. Priminė susirinkimo dalyviams, kokia yra 

pirmininko veikla ir atsakomybė, išdėstyta Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ įstatuose. 
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Padėkojo nariams už konstruktyvų darbą per praėjusius 4 metus ir pasakė, kad atsisako kelti savo 

kandidatūrą būti renkamam į  Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininkus antrai kadencijai. 

Pasiūlė išrinkti Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininku Antaną Martinkų, atstovaujantį 

Šilutės rajono savivaldybę. Informavo, kad jis deleguotas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-

05-23 sprendimu Nr. T1-29. Kitų pasiūlymų susirinkimo dalyviai nepateikė.  Antanas Martinkus 

sutiko būti renkamas Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininku.  

NUTARTA:  

1. Išrinkti  Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininku keturių 

metų kadencijai  Antaną Martinkų. 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" valdybos narių rinkimo. 

Klausimą Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ susirinkimo pirmininkas Algis Bekeris.  Jis 

informavo susirinkimo dalyvius, kad Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ nariai yra pateikę 

susirinkimui  rinkimui į valdybos narius  šias kandidatūras: Šilutės Rotary klubas deleguoja Marijų 

Budraitį ir Darių Steponkų, Šilutės Soroptimos klubas deleguoja Jūratę Skabeikienę, Saulius Šalnos 

individuali įmonė deleguoja Saulių Šalną, AUB „Žibai“ deleguoja Kristiną Jurkuvienę, UAB 

„Įtampa“ deleguoja   Jurgitą Štakienę , Šilutės rajono savivaldybė deleguoja Antaną Martinkų, Arūną 

Pupšį ir Simoną Bokštaitę-Dryžienę.  Pateiktas kandidatūrų sąrašas atitinka įstatuose numatytas 

valdybos narių atstovaujamas proporcijas – 1/3 NVO atstovų, 1/3 – verslo atstovų ir 1/3 vietos 

valdžios atstovų. Pasiūlė balsuoti už kiekvieną kandidatą atskirai. 

NUTARTA: 

2.1.  Išrinkti į Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ valdybą ir atstovauti NVO sektorių 

keturių metų kadencijai: 

2.1.1. Marijų Budraitį;  

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.1.2. Darių Steponkų;  

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.1.3. Jūratę Skabeikienę. 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.2.  Išrinkti į Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ valdybą ir atstovauti verslo sektorių 

keturių metų kadencijai: 

2.2.1. Jurgitą Štakienę 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.2.2. Kristiną Jurkuvienę 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.2.3. Saulių Šalną 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.3. Išrinkti į Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ valdybą ir atstovauti vietos valdžios 

sektorių keturių metų kadencijai: 

2.3.1. Antaną Martinkų 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.3.2. Arūną Pupšį 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

2.3.3. Simoną Bokštaitę - Dryžienę 

BALSAVO: „už“ – 4 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 
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3. SVARSTYTA: Einamieji klausimai. Susirinkimo dalyviai aptarė, kad būtina kuo skubiau 

pateikti Juridinių asmenų registrui duomenis apie naujai išrinktą valdybą ir pirmininką. Pasiūlė 

nustatyti pateikimo terminą iki   2019 m. birželio 20 d. 

 

 Bendru sutarimu NUTARTA įpareigoti Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pirmininką 

Antaną Martinkų pateikti Juridinių asmenų registrui duomenis apie naujai išrinktą valdybą ir 

pirmininką iki 2019 m. birželio 20 d. 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas       Algis Bekeris 

 

 

 

Susirinkimo sekretorius      Simona Bokštaitė – Dryžienė 


