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ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 „PAMARIO KRAŠTAS“ 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS  NR.3 

 

2019 m. rugpjūčio  mėn. 13 d.  

Šilutė 

 

Susirinkimas vyko 2019 m. rugpjūčio mėn.  13 d., 12 val. Šilutės m. VVG adresu Lietuvininkų g. 

17, Šilutė.  

 

Susirinkimo  pirmininkas – Antanas Martinkus 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Jurkuvienė 

 

DALYVAVO:  

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

kraštas“ yra 7 nariai. Iš jų 6 – juridiniai, 1-fizinis. Susirinkime dalyvauja 5  asociacijos nariai, 

turintys teisę balsuoti (susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas). Susirinkime 

dalyvauja 71,42 proc. asociacijos narių. Susirinkimo kvorumas yra. Visi asociacijos nariai apie 

visuotinį rinkiminį narių susirinkimą buvo informuoti tinkamai.  

 

SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS:  

Susirinkimo pirmininkas Antanas Martinkus pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretore Šilutės miesto 

VVG narę Kristiną Jurkuvienę.  

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti susirinkimo sekretore Šilutės miesto VVG narę Kristiną 

Jurkuvienę 

 

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS. Susirinkimo pirmininkas Antanas Martinkus 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" valdybos nario atšaukimo iš valdybos narių. 

2. Dėl Mirandos Ambrozevičiūtės išrinkimo į Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" valdybos 

narius. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" valdybos nario atšaukimo 

iš valdybos narių. Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininkas Antanas 

Martinkus. Jis informavo susirinkimo narius, kad 2019-07-24 gautas Šilutės Rotary klubo raštas 

„Dėl Šilutės Rotary klubo atstovo atšaukimo iš valdybos narių“. Jame išdėstyta, kad Šilutės miesto 

vietos veiklos grupei  "Pamario kraštas" prašant sumažinti Šilutės Rotary klubo narių skaičių 

valdyboje siekiant sudaryti vietą Šilutės miesto jaunimo atstovui, Marijus Budraitis atšaukiamas iš 

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių, nes Šilutės Rotary klubas 

neturi galimybės pasiūlyti atstovo iki 29 metų amžiaus.  Šiuo metu valdyboje yra  du Šilutės Rotary 

klubo deleguoti nariai: Marijus Budraitis ir Darius Steponkus. Atšaukus vieną narį iš valdybos, liks 
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vienas narys, turintis teisę Šilutės Rotary klubo vardu priimti sprendimus. Jaunas asmuo privalo būti 

valdybos sudėtyje remiantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 suvestine redakcija nuo 

2019-01-17)  4.5. punktu „<juridinis asmuo vadovaujasi ... Partnerystės sutarties 1.5.4 skyriuje 

nustatytu horizontaliuoju jaunimo principu, tai yra: juridinio asmens nariais ir (arba) jo kolegialaus 

valdymo organo nariais yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 

procentų ir bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų>“. Nesant jauno 

nario valdyboje, valdyba neturi teisės priminėti sprendimų. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patenkinti 

Šilutės Rotary klubo prašymą ir atšaukti Marijų Budraitį iš valdybos narių. 

 

NUTARTA:  

1. Atšaukti Marijų Budraitį iš Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 

valdybos narių. 

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Mirandos Ambrozevičiūtės išrinkimo į Šilutės miesto VVG 

"Pamario kraštas" valdybos narius. Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ 

susirinkimo pirmininkas Antanas Martinkus.  Jis informavo susirinkimo dalyvius, kad 2019-07-09 

valdybos posėdžio Nr. VPP-2019-4 nutarimu Miranda Ambrozevičiūtė priimta į Šilutės miesto 

vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“  narius kaip fizinis asmuo. Apklausus Šilutės miesto VVG 

„Pamario kraštas“  narius ir valdybos narius, nei vienas narys neturėjo galimybės pasiūlyti jauno 

asmens į valdybos narius iš savo organizacijos, nes jų organizacijose visi nariai yra vyresni nei 29 

metų amžiaus. Šiuo metu Šilutės miesto VVG yra septyni nariai: Šilutės Soroptimos klubas, Šilutės 

Rotary klubas, UAB „Įtampa“, UAB „Žibai“, S. Šalnos individuali įmonė, Šilutės rajono 

savivaldybė, Miranda Ambrozevičiūtė. Šilutės miesto VVG narė Miranda Ambrozevičiūtė yra 24 

metų amžiaus. Siekiant užtikrinti tinkamą valdybos sudėtį sprendimams priimt remiantis Vietos 

plėtros strategijų rengimo taisyklėmis (patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 suvestine redakcija nuo 2019-01-17), siūloma Mirandą 

Ambrozevičiūtę išrinkti į Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" valdybos narius. 

 

NUTARTA:  

2. Išrinkti Mirandą Ambrozevičiūtę (jauną asmenį) į Šilutės miesto VVG "Pamario 

kraštas" valdybą valdybos keturių metų kadencijai. 

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas                            Antanas Martinkus 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                          Kristina Jurkuvienė 


