
VIETOS VEIKLOS GRUPE ,,PAJURIO KRASTAS"

VISUOTINIO NARIV SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-04-26 Nr.VS-18-1

Vezaiciai

Susirinkimas jvyko 2018-04-26, pradzia- 18.00 val., pabaiga-20.20 val.
Susirinkimo pirmininke - Raimonda Damuliene.
Susirinkimo sekretore - Laima Tuciene.
Dalyvauja 34 VVG nariai (sarasas - 1 priedas).
Kviestieji asmenys: Laura Netalimova, Inesa Gaudutyte, Vida Urboniene, Vaida Berene, Indre
Narbutiene.

Pirmininke R. Damuliene patikslina nariij skaicixj. Is VVG isstojo 2 nariai: Kisiniij kaimo
bendruomene ir UAB ,,Surplys ir Ko". VVG nariu skaicius - 53. Dalyvauja 34 nariai, kvorumas
yra.

Susirinkimo pirmininke siuloma R.Damuliene, sekretore - Laima Tuciene. \ balsu skaiciavimo
komisij^ pasiulyti: Vytautas Kundrotas, Sarune Petruskeviciene, K^stutis Dvarionas.
Siulymams pritarta bendruoju susitarimu.

Balsuojama del Susirinkimo filmavimo.
BALSAVO:
,,Uz" - 33, ,,Pries" - 0, susilaike - 1.

Pirmininke siulo nejtraukti j darbotvark^ klausimo del elektroninio balsavimo sistemos, nes
dar negautas isaiskinimas del teisiniu tokio balsavimo aspektij. Vietoj sio klausimo jtraukti
klausima del neeilinio visuotinio nariij Susirinkimo susaukimo datos ir darbotvarkes.

Balsuojama del darbotvarkes.
BALSAVO:
,,Uz" - 33, ,,Pries" - 0, susilaike - 1.

DARBOTVARKE:
1. Del 2017 m. veiklos ir VPS jgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;
2. Del 2017 m. Ill, IV ketv. VPS jgyvendinimo ataskaitij patvirtinimo;
3. Del finansines ataskaitos uz 2017 metus patvirtinimo;
4. Del bylinejimosi islaidu;
5. Del 2018 m. I ketv. VPS jgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;
6. Del Vietos projektij atrankos komiteto sudarymo;
7. Del VPS administratoriaus pilno etato patvirtinimo;
8. Del VPS viesujij rysh] specialisto jdarbinimo;
9. Del 2018 m. VPS jgyvendinimo piano;
10. Del VsJ Vietos gamintoju gildijos ataskaitij ir tolimesnes veiklos;
11. Del neeilinio visuotinio narivj Susirinkimo datos nustatymo ir darbotvarkes sudarymo.

1. SVARSTYTA. 2017 m. veiklos ir VPS jgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas.
Pirmininke, atsizvelgdama j situacij^, kad darbotvarke labai ilga, praso iskilusius klausimus ir
siulomus sprendimus uzrasyti lentoje, taip pat siulo laikytis santurumo, nes vyksta teisminiai gincai
ir keli VVG nariai yra ieskovais teisme.

R.Damuliene siulo j klausimus atsakyti po to, kai bus apsvarstyti visi klausimai.



R.Bartkus siulo j klausimus atsakyti is karto.
Balsuojama del pasiulymo klausimus uzrasyti lentoje ir atsakyti j juos pasibaigus darbotvarkes
klausimij svarstymui.
BALSAVO: ,,Uz" - 23, ,,Pries" - 8, susilaike - 3.

1.1. NUT ART A. Klausimus ir siulymus kaip juos spresti uzrasyti lentoje ir atsakyti j juos
pasibaigus darbotvarkes klausimij svarstymui.

R.Damuliene pateikia informacijq. apie 2017 m. jvykusius VVG susirinkimus, valdybos posedzius,
primena kokie klausimai buvo svarstomi.
Balsuojama del 2017 m. veiklos ataskaitos.
BALSAVO:
,,Uz" - 23, ,,Pries" - 8, susilaike - 3.

1.2.NUTARTA. Patvirtinti 2017 m. veiklos ataskaita,.

VPS administratore - VPS viesuju rysiij specialist^ V.Urboniene trumpai pristato VPS
jgyvendinimo ataskaita^ uz 2017 metus (ataskaita buvo issiijsta VVG nariams susipazinimui).
Paminejo svarbiausius momentus - pasiruosim^ pirmajam kvietimui, dalyvavima^ respublikiniuose,
Klaipedos apskrities renginiuose.
Balsuojama del 2017 m. VPS jgyvendinimo ataskaitos.
BALSAVO:
,,Uz" - 28, ,,Pries" - 4, susilaike - 2.

1.3. NUT ART A. Patvirtinti 2017 m. VPS jgyvendinimo ataskaita.

2. SVARSTYTA. 2017 m. Ill, IV ketv. VPS |gyvendinimo ataskaitu patvirtinimas.
V.Urboniene paaiskina, kad del sustabdyto valdybos darbo liko nepatvirtintos 2017 m. paskutinii|
dviejij ketvirciij ataskaitos. Jos integravosi j meting ataskait^, bet del aiskumo ir VPS stebesenos
tvarkos geriau jas tvirtinti atskiru sprendimu.
Balsuojama del ketvirciij ataskaitij patvirtinimo.
BALSAVO:
,,Uz" - 28, ,,Pries" - 2, susilaike - 4.

2. NUT ART A. Patvirtinti 2017 m. VPS jgyvendinimo III ir IV ketvirciij ataskaitas.

3. SVARSTYTA. Finansines ataskaitos uz 2017 metus patvirtinimas.
VPS finansininke Vaida Berene pristato 2017 m. flnansin^ ataskait^.
R.Bartkus teiraujasi ar sumoketa advokatui ir kokiu pagrindu. Vaida Berene paaiskina kodel butina
buvo apmoketi s^skait^ ir kada ji buvo israsyta, ir kodel dabar teikiama visuotiniam susirinkimui
spr^sti.
Diskusijose dalyvauja A.Griksas, B.Kalvaitiene.
J.Lemeziene, A.Petkeviciene teiraujasi klausimu, susijusiij su vykstancia teismo byla. R.Damuliene
siulo nesivelti j diskusijas.
Balsuojama del fmansines ataskaitos uz 2017 metus.
BALSAVO:
,,Uz" - 29, ,,Pries" - 4, susilaike - 1.

3. NUT ART A. Patvirtinti fmansine ataskaita uz 2017 metus.

4. SVARSTYTA. Bylinejimosi islaidos.
Vaida Berene siulo padengti 1050 eurij is praejusio laikotarpio pelno.
Balsuojama del bylinejimosi islaidij padengimo.
BALSAVO:
,,Uz" - 28, ,,Pries" -4 , susilaike - 2.

4. NUTARTA. Bylinejimosi islaidas padengti is praejusio laikotarpio pelno.

5. SVARSTYTA. 2018 m. I ketv. VPS jgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas.



V.Urboniene pristato 2018 m. I ketv. VPS jgyvendinimo ataskait^, paaiskino kaip pakito rodikliai
paskelbus pirmajj kvietim^ teikti vietos projekti} paraiskas.
Balsuojama del 2018 m. I ketv. VPS jgyvendinimo ataskaitos.
BALSAVO:
,,Uz" - 29, ,,Pries" -1 , susilaike - 4.
5. NUT ART A. Patvirtinti 2018 m. I ketv. VPS jgyvendinimo ataskait^.

6. SVARSTYTA. Vietos projektq atrankos komiteto sudarymas.
R.Damuliene paaiskina, kad nuo balandzio 20 d. jsigaliojo VP administravimo taisyklii} pakeitimai.
Nuo siol leidziama sudaryti Vietos projektu atrankos komitet^ is VVG narii}. Komitetas turi atitikti
tas pacias proporcijas kaip ir VVG valdyba.
V.Kundrotas siulo, kad komitetas buti} sudarytas is nariu, kurie 2017 m. spalio 10 d. buvo isrinkti
j valdyba^
V.Gedvilas taip pat siulo balsuoti uz komitet^ isrinktos valdybos pagrindu, nes atitinka visas
reikalaujamas proporcijas.
V.Urboniene detaliau paaiskino kokiais taisykliij punktais reikia vadovautis sudarant atrankos
komitet^.
V.Kundrotas siulo balsuoti uz visa^ sa.rasa..
A.Petkeviciene siulo rinkti is kitij VVG nariij.
R.Damuliene skelbia balsavim^ ,,Uz" del dviejij pasiulytij variantij:
1. Projekti| atrankos komiteto (PAK) sudarymo is nariu, 2017 m. spalio 10 d. isrinktij j valdybaj
2. Projekti} atrankos komiteto rinkimo is nariij.

Balsuojama ,,Uz" del Projektij atrankos komiteto (PAK) sudarymo is nariu, 2017 m. spalio 10 d.
isrinktu j valdyb^;
BALSAVO:
,,Uz" - 24.
Balsuojama ,,Uz" del Projekti} atrankos komiteto (PAK) sudarymo renkant is VVG nariij.
BALSAVO:
,,Uz"-3.

6.1. NUTARTA. Sudaryti projekti} atrankos komiteta. (PAK) is 2017 m. spalio 10 d. isrinkti}
valdybos nariu.

Balsuojama ,,Uz" atskirai del kiekvieno asmens (asmuo del kurio balsuojama, nusisalina).
,,Uz"V. Dackausk^-24
,,Uz" I.Gaudutyte - 26
,,Uz"L.Netalimova.-26
,,Uz"M.Srebaliu-26
,,Uz"V.Gedvil^-25
,,Uz" S.Petruskeviciene - 26
,,Uz" K.Miliniene - 23
,,Uz" V.Riaukiene - 25
,,Uz" B.Krauleidj - 26
,,Uz" B.Kalvaitiene - 26
,,Uz"G.Lubausk4-26
,,Uz" R.Daubarj"- 26

Balsuojama ,,Uz" visa^
1. V. Dackauskas
2. I.Gaudutyte
3. L.Netalimova
4. M.Srebalius



5. V.Gedvilas
6. S.Petruskeviciene
7. K.Miliniene
8. V.Riaukiene
9. B.Krauleidis
10. B.Kalvaitiene
11. G.Lubauskas
12. R.Daubaris

BALSAVO:
,,Uz"-25.
6.2. NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektij administravimo taisykliij nuostatomis, patvirtinti
vietos projektij atrankos komitet^ (PAK):

EH
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Vardas, pavarde,

Vaclovas Dackauskas

Inesa Gaudutyte

Laura Netalimova

Mindaugas Srebalius

Vidmantas Gedvilas

Sarune Petruskeviciene

Klareta Miliniene

Vida Riaukiene

Bronius Krauleidis

Birute Kalvaitiene

Gintaras Lubauskas

Raimundas Daubaris

Sektorius

Vietos valdzia

Vietos valdzia

Vietos valdzia

Pilietine visuomene

Pilietine visuomene

Pilietine visuomene

Pilietine visuomene

Pilietine visuomene

Verslas

Verslas

Verslas

Verslas

Jauni zmones
(Ikl 40 m.)

+

+

+

+

7. SVARSTYTA. VPS administratoriaus pilno etato patvirtinimas.
R.Damuliene paaiskina, kad, atsizvelgiant { darbij planus jgyvendinant VPS, butina padidinti VPS
administratores darbo kruvj iki 1 etato. Ji atsisako VPS viesujij rysii} specialistes pareigij nuo 2018-
05-02.
Balsuojama del darbo kruvio iki vieno etato padidinimo VPS administratorei Vidai Urbonienei.

BALSAVO:
,,Uz" - 28, ,,Pries" - 0, nebalsavo - 6.

8. NUTARTA.
Vidos Urbonienes prasymu nuo 2018 m. geguzes 2 d. atleisti j^ is VPS viesujij rysiij specialistes
pareigij ir padidinti Vidai Urbonienei VPS administratores darbo kruvj iki letato, nustatant darbo



trukmes savaite 40 darbo valandu, mokant menesinj darbo uzmokestj 755,25 Eur ir priklausantj
pried^ 377,63 Eur.

8. SVARSTYTA. VPS viesqjq rysiij specialisto idarbinimas.
Prisistate kandidate Indre Narbutiene.
Balsuojama del Indres Narbutienes jdarbinimo VPS viesuju rysii} specialiste.
BALSAVO:
,,Uz" - 28; ,,Pries" - 0; nebalsavo - 6.

8. NUT ART A. Nuo 2018 m. geguzes 2 d. priimti Indre^ Narbutien? 0,5 etato VPS viesujij rysiij
specialistes pareigoms, nustatant darbo trukmes savait? 20 darbo valandu, mokant menesinj darbo
uzmokestj 377,63 Eur.

9. SVARSTYTA. 2018 m. VPS jgyvendinimo planas.
R.Damuliene pristato VPS jgyvendinimo 2018 m. veiksmij plan^, paaiskina kokie kvietimai teikti
VP paraiskas numatomi siais metais.
Balsuojama del 2018 m. VPS jgyvendinimo piano.
BALSAVO:
,,Uz" - 24; ,,Pries" -2; nebalsavo - 8.
9. NUT ART A. Patvirtinti 2018 m. VPS jgyvendinimo plan^.

10. SVARSTYTA. Vs{ Vietos gamintoji} gildijos ataskaitos ir tolimesne veikla.
R.Damuliene informuoja, kad Vs{ Vietos gamintoji} gildija vel nebeturi vadovo.
A.Petkeviciene teiraujasi kodel nebuvo israsyta 1000 Eur s^skaita.
V. Berene paaiskina, kad vadovaujantis sutartimi.
R.Damuliene primena, kad dokumentuose uzfiksuota UAB ,,Sulciij namai" skola.
Diskusijose dalyvauja A.Petkeviciene, B.Kalvaitiene, A.Griksas.
Balsuojama del 2018 m. VsJ Vietos gamintojij gildijos veiklos ataskaitos.
BALSAVO:
,,Uz" - 21; ,,Pries" -4; nebalsavo - 9.
Balsuojama del 2018 m. VsJ Vietos gamintoji} gildijos finansines ataskaitos.
BALSAVO:
,,Uz" - 21; ,,Pries" -3; nebalsavo - 10.
Balsuojama del turto peremimo komisijos sudarymo
BALSAVO:
,,Uz" - 23; ,,Pries" -0; nebalsavo -11.
Balsuojama del to, kad pirmininke paskalbtij konkurs^ VsJ Vietos gamintoju gildijos direktoriaus
vietai uzimti.
BALSAVO:
,,Uz" - 24; ,,Pries" -0; nebalsavo - 10.

10. NUTARTA:
10.1. Patvirtinti VsJ Vietos gamintoju gildijos veiklos ataskaitq ( 2 priedas);
10.2. Patvirtinti VsJ Vietos gamintoju gildijos fmansin^ ataskait^ (3 priedas);
10.3. Sudaryti turto peremimui komisij^ is trijij asmemj: Vytautas Kundrotas, Gintaras Lubauskas,
Vida Riaukiene;
10.4. Jpareigoti pirminink^ R.Damuliene paskelbti konkursa_ VsJ Vietos gamintoju gildijos
direktores pareigoms ir atlikti atrank^.
11. SVARSTYTA. Neeilinio visuotinio nariq susirinkimo datos nustatymo ir darbotvarkes
sudarymo.
11. NUTARTA. Jpareigoti pirminink^ neeilinj visuotinj nariu susirinkim^ susaukti pagal
sprendimij butinumo poreikj.
Darbotvarke:



1. Del Vietos projektij finansavimo sajygij apraso patvirtinimo;
2. Del Jstatij keitimo.

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.

Pastaba. Dokumentai, kurie viesai prieinami tinklapyje www.pajurio krastas.lt. nededami priedais
prie protokolo.

ATSAKYMAI { RASTU PATEIKTUS KLAUSIMUS

1 klausimas
I.Del 2017 m.veiklos:

Vietos veiklos grupes (toliau - VVG) ,,Pajurio kraStas" veikl% valdymo sistema^ sprendimij priemimo tvarka^
reglamentuoja jstatai. Pagal jstati} VIII d. punkta^ 55.12. VVG pirmininkas vykdo visuotinio narii) susirinkimo ir valdybos
priimtus sprendimus. 2017-03-30 visuotiniame nariij susirinkime (protokolo Nr.VP-17-1) priimtas nutarimas suSaukti neeilinj
visuotinj narii) susirinkima. 2017-05-04, patvirtinta susirinkimo dienotvarke. Valdybos sprendimu (protokolo Nr.VP-17-4)
susirinkimo data perkeliama 2017-05-25. PraneSimo apie susirinkima. , kaip numatyta jstatuose, pirmininke neiSsiunte ir
susirinkimas nejvyko. Del kokii} priezas£ii( VVG pirmininke nevykde savo pareigij ir vienasmeniSkai prieme sprendim^
neSaukti susirinkimo, pazeisdama [status.

Atsako R.Damuliene

1. 2017-03-30 susirinkime buvo numatyti du darbotvarkes klausimai planuojamam neeiliniam
visuotiniam narivj susirinkimui.
2017-04-27 valdyba svarste klausim^ del planuoto visuotinio susirinkimo datos perkelimo j 2017-
05-25 d. Tame paciame valdybos posedyje buvo nutarta surengti valdybos posedj 2017-05-16 ir
pakviesti kandidatus j Vs| Vietos gamintojij gildijos direktorius pokalbiui. Sis valdybos posedis
buvo surengtas, kandidate patvirtinta direktore. Visuotiniam susirinkimui nebeliko ne vieno
aktualaus klausimo, nes:
1. A. Skroblys dar nebuvo pateik^s prasymo rastu del atsistatydinimo is valdybos (A.Skroblio
prasymas - 4 priedas);
2. Gildijos klausimas buvo isspr^stas, nes direktore patvirtinta valdybos posedyje.
Buvo pasitarta, kad visuotinis susirinkimas nebeaktualus - neliko ne vieno svarstytino klausimo.
todel jis nebuvo saukiamas

2.D61 VPS jgyvendinimo ataskaitos:
Tvirtinimui pateiktoje Kaimo vietovii} VPS jgyvendinimo ataskaitoje uz 2017 m., lenteles 8.1.4. ; 8.1.5.

eilutese pateikta ne visa informacija apie svarstytus klausimus.

I antr^ klausim^ atsako V.Urboniene

2. Vadovaujantis VPS jgyvendinimo ataskaitos pildymo instrukcija, 8.1.4. ir 8.1.5. punktuose
nurodomi tik tie svarstyti klausimai, kurie tiesiogiai susije su Strategijos jgyvendinimu. Visus
svarstytus klausimus pristate pirmininke ir pateike skaicius.

3.Del pateiktos tvirtinimui 2017 m. fmansines ataskaitos:
Kaip j apskaita. jtraukta ukine operacija-mokejimo pavedimas 1000,00 eur pagal s^skait^ Nr.12/07 uz teisines paslaugas

(mokejimo kopija pateikta i§ teismo dokumenti(), kaip atvaizduota balanse ir veiklos ataskaitoje.

J trecia^ klausim^ atsako V.Berene

3. Ukine operacija - mokejimo pavedimas 1000 eunj j apskait^ jtraukta: D - s^naudos, K-skola
tiekejui; D-skola tiekejui; K- pinigai. Balanse atvaizduota ataskaitinii} meti^ veiklos rezultate, o
Veiklos rezultatij ataskaitoje - kitos veiklos sajiaudos ir grynajame veiklos rezultate.



I sekancius klausimus atsako R.Damuliene.
4. Del sutartiniu jsipareigojimq:
2017-05-30 pasiraJyta sutartis ir perduotas ilgalaikis turtas VS{ Vietos gamintojij gildijai. Pagal sutarties 3.2.6. punkta

VSJ jsipareigojo uz suteiktas paslaugas , apmoketi 1000 eurij per metus pagal pateiktas s^skaitas fakturas. Kaip vykdomi
sutartiniai jsipareigojimai? Pagal pateikt^ VVG finansines veiklos ataskait^, matyti, kad sqskaitos nebuvo pateiktos. Kokiu
pagrindu? Kas vykdo VS{ veiklos kontrole? Pagal Vj Registrij centras iSras^, ir Rekvizitai.lt vieSai pateikiama informacij^
matyti, kad VSJ samdomi) darbuotoji} neturi, direktorius VJ Registrij centras nera registruotas ( pridedama iSraSas is" VJ
Registrij centras, informacija is" tinklalapio Rekvizitai.lt- 3 lapai)

4. Pagal Priekabij su jranga perdavimo sutarties 3.2.6., 4.1 punktus, VsJ Vietos gamintojij gildijai
sa_skait^ israsoma tik pasibaigus sutarties metams - t.y. iki liepos men. 9 d. Direktore E.Kundrotaite
atsistatydino 2018-02-22, neliko atsakingo asmens kam pateikti sa_skait^.
Visi su Gildija susij? klausimai buvo sprendziami VVG valdyboje.
Tarptautiniame projekte nebuvo jsipareigojimo jdarbinti asmenis pagal darbo sutartis. Buvo
neapibreztam laikui samdomi asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pazymas.
V| Registry centre buvo uzregistruota direktore Elena Kundrotaite (pridedamas Registry centro
israsas - 5 priedas).

5. Del VVG veiklos kontroles.
Pagal jstatu p.25.7. visuotinis nari^ susirinkimas nustato VVG finansines veiklos vidaus kontroles tvark^, laikantis jstatymif ir
kiti( teises aktij nustatytos tvarkos, iSklauso ir jvertina Revizijos komisijos, revizoriaus (auditoriaus ar audito jmones)
patikrinimo rezultatus , imasi priemoniq nustatytiems trukumams ar pazeidimams paSalinti. PraSau pateikti galiojanci^
patvirtinta veiklos vidaus kontroles tvarka, Revizijos komisijos sudarymo tvarka. Pateikti informacij^, kas siuo metu vykdo
veiklos kontrole. Kada buvo atliktas VVG veiklos ir finansines veiklos auditas?

5. VPS jgyvendinimo nuolatin? kontrol^ vykdo Agentura ir ZUM. Dokumentams naudojama
informacine sistema ZUMIS. Atliekami dokumenti} tikrinimai ir patikros vietoje (pridedama
paskutinio patikrinimo vietoje ataskaita - 6 priedas).
Atsizvelgiant j VVG veiklos specifik^, buvo atsisakyta Revizijos komisijos, nes pastovia_ kontrol^
vykdo isorines institucijos, todel reiketi} tikrinti jau ji} patikrintus dokumentus (tikrinami visi VPS
dokumentai - tick statistiniai, tiek finansiniai, tiek veiklos).
Atsizvelgiant} VVG specifik^, Jstatai buvo pakeisti 2015-06-02 neeilinio visuotinio nariq
susirinkimo sprendimu (pridedama protokolo kopija - 7 priedas).

6. Del dienotvarkes 5-o klausimo.
Uz paslaugas advokatui yra apmoketa. Sprendimas bylinetis, sudaryti sutartj su advokatu ir apmoketi pateiktas saskaitas
priimtas vienasmeniSkai, galimai virSijant jgaliojimus, ir klausimas visuotiniam nariij susirinkimui pateikiamaspostfactum.

6.Keli VVG nariai sprendim^ bylinetis prieme savo nuoziura. lie nepateike visuotiniam narii}
susirinkimui jokiij pretenziju. ir neprase susirinkime svarstyti jokiij klausimu., o kreipesi tiesiai j
teism^. Pirmininke, atsizvelgdama j fstatij 55.1 punkt^, privalejo atstovauti organizacijai teisme.
Teismo pranesime buvo nurodyta si pareiga:
„ Pareigq pateikti atsiliepimq reglamentuoja Lietuvos Respublikos CPK226 straipsnis, o
atsiliepimo nepateikimo pasekmes yra numatytos Lietuvos Respublikos CPK142 straipsnio
treciojoje ir ketvirtojoje dalyse, pagal kurias teismuiyra suteikta teise atsisakyti priimti \rodymus ir
motyvus, kurie galejo buti pateikti atsiliepime / ieskin\, ir, esant ieskovo prasymui, {statyme
nustatytais atvejais priimti sprendimq uz akii{".

Pirmininke ^—^'/?//&/ Raimonda Damuliene

Sekretore // £ LaimaTuciene


