
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS NR. VS-20-1 

2020-05-05 

 

Visuotinis narių susirinkimas vyko rašytinės procedūros būdu iki 2020 m. gegužės 5 d., 17.00 

val., elektroninio pašto adresu pajurio.krastas@gmail.com. 

Susirinkimo pirmininkė –Raimonda Damulienė. 

Susirinkimo sekretorė – Vida Urbonienė.  

Dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“  (toliau – VVG) nariai turintys balsavimo teisę (1 priedas - 

sąrašas).   

VVG yra 50 narių,   visuotiniam narių susirinkimui reikalingas kvorumas – 26. Dalyvauja 36 

nariai. Kvorumas yra. Visi VVG nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių susirinkimą, 

svarstomus klausimus ir galimus balsavimo variantus elektroniniu paštu. Išankstinių klausimų, 

susijusių su susirinkimo darbotvarke, iš VVG narių el. paštu nebuvo gauta.  

Visi VVG narių balsavimo laiškai (2 priedas) atspausdinti Print Screen būdu pridedami prie 

protokolo originalo su kitais protokolo priedais ir saugomi VVG biure.  

Protokolas ir 1 priedas viešinamas VVG interneto tinklapyje www.pajuriokrastas.lt.  

Protokolo priedai – patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos talpinami interneto tinklapio 

skiltyje „Ataskaitos“.  

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę ir vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašu, 

patvirtintu 2020 m. balandžio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-20-3. 

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo. 

4. Dėl veiklos plano 2020 m. tvirtinimo. 

5. Dėl valdybos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

6. Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra 

pagal pateiktą darbotvarkę ir vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo rašytinės 

procedūros aprašu, patvirtintu 2020 m. balandžio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-

20-3. 

Visuotinio narių susirinkimo pravedimas rašytine procedūra elektroniniu paštu paremtas Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir 

šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos 

asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ nuostatas.  

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“  visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas 

patvirtintas 2020 m. balandžio  27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-20-3. 

http://www.pajuriokrastas.lt/


Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę ir vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašu, patvirtintu 

2020 m. balandžio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-20-3, balsavo 37 VVG nariai. 

BALSAVO: „Už“ - 36; „Prieš“- 0.  

1. NUTARTA. Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal 

pateiktą darbotvarkę ir vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros 

aprašu, patvirtintu 2020 m. balandžio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-20-3.  

 
2. SVARSTYTA. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.  

VVG nariams pateikta VPS įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. (3 priedas), kuri buvo apsvarstyta 

valdybos posėdyje ir suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra. Visuotiniam narių susirinkimui 

parengtas ir pateiktas atskiras priedas (4 priedas) su VPS įgyvendinimo statistine informacija 

kaupiamuoju būdu iki 2019 m. gruodžio 31 d.   

BALSAVO: „Už“ - 36; „Prieš“- 0.  

     2.  NUTARTA. Patvirtinti 2019 m. veiklos ataskaitą.  

     3.  SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas. 

Dėl finansinės ataskaitos (5 priedas) Klaipėdos rajono Žadeikių kaimo bendruomenės centro atstovas 

V. Darkintis dokumente pastebėjo techninę klaidą ir pateikė pastabą: „finansinės būklės ataskaita 

pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis?“. Techninė klaida dokumente ištaisyta, nurodant 2019 m.  

Balsuojant 3 klausimu, Žadeikių bendruomenės atstovas susilaikė.  

Vadovaujantis LR asociacijų įstatymo 8 str. 7. p. ir VVG įstatų 34. p.,  asmenys, balsuodami susilaikę, 

neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.  

 

BALSAVO: „Už“ - 35; „Prieš“- 0; nedalyvavo balsavime -1.  

    3. NUTARTA. Patvirtinti finansines ataskaitas už 2019 m.  

    4. SVARSTYTA. Veiklos plano 2020 m. tvirtinimas. 

Kaimo bendruomenės „Smilgynai ir kaimynai“ atstovė Rasa Petrauskienė veiklos planui (6 priedas) 

nepritarė.  

Susirinkimo pirmininkė R. Damulienė paprašė pateikti argumentus.  

Rasa Petrauskienė atsakė: „Nesupratau visų daiktų nusidėvėjimo“.  

Raimonda Damulienė paaiškino: „Turto nusidėvėjimas yra buhalterinė sąvoka (pateikė nuorodą į 

LRS interneto svetainę).  Ketvirtas klausimas yra susijęs su 2020 m. veiklos planu, o planas 

rengiamas atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos dokumentą“.  

 

BALSAVO: „Už“ - 35; „Prieš“- 1. 

    4. NUTARTA. Patvirtinti 2020 m veiklos planą.  

    5. SVARSTYTA.  Valdybos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas. 

Valdybos ataskaitos klausimu komentarų nebuvo.  

 

BALSAVO: „Už“ - 36; „Prieš“- 0. 

   5. NUTARTA. Patvirtinti valdybos ataskaitą už 2019 m.  

   6. SVARSTYTA. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimas ir darbotvarkės 

tvirtinimas.  



Susirinkimo klausimų ir sprendimų projektų paaiškinime, VVG pirmininkė dėl 6 klausimo paaiškino: 

„Vadovaujantis įstatų 35. p., valdybą renka visuotinis narių susirinkimas kas 3 metai. Kadangi dėl 

teisminių procesų valdyba neveikė ir Registrų centre valdyba buvo įregistruota 2019 m. kovo mėn., 

o valdžios atstovai tik lapkričio mėn., todėl advokatas siūlo naujoje įstatų redakcijoje numatyti 

punktą, kad valdybos kadenciją pradėti skaičiuoti nuo jos įregistravimo. Jei įstatų nepasikeisime, 

reikės spalio mėnesį vėl organizuoti neeilinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą.  

Siūlymas. Organizuoti visuotinį narių susirinkimą el.  būdu, rašytine forma ir pasitvirtinti naują įstatų 

redakciją“.    

 

BALSAVO: „Už“ - 36; „Prieš“- 0. 

6. NUTARTA.  

1. Įpareigoti pirmininkę iki 2020 m. birželio 30 d. sušaukti neeilinį  visuotinį narių susirinkimą 

ir organizuoti jį el. būdu, rašytine forma; 

2. Patvirtinti neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę: 

2.1. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine forma aprašo tvirtinimo; 

2.2. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.  

 

 

Susirinkimo pirmininkė                  Raimonda Damulienė 

 

Susirinkimo sekretorė                   Vida Urbonienė 
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2020-05-05 visuotinio narių 

susirinkimo protokolo  
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VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO, VYKUSIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS BŪDU, DALYVIŲ SĄRAŠAS 

2020-05-05 

Eil. 

Nr.  

VVG nario pavadinimas  arba  vardas, pavardė / įmonės kodas arba  ūkio 

identifikavimo kodas, arba vykdomos individualios veiklos pažymėjimo Nr. 

Atstovo vardas, pavardė  

1. Klaipėdos rajono savivaldybė Bronius Markauskas 

2. Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė , 300105207 Laima Tučienė 

3. Viešoji įstaiga Priekulės bendruomenės užimtumo centras, 163730298 Raimonda Damulienė 

4. Drevernos bendruomenė, 163746092 Renata Jaurienė 

5.  Gropiškių kaimo bendruomenė, 300052555 Klareta Milinienė 

6. Dituvos bendruomenės organizacija, 163736027 Lina Balčiauskienė 

7. Visuomeninė organizacija Lankupių kaimo bendruomenė, 163742076 Darius Birbalas  

8. Jaunimo klubas „Ekipa“, 163699333 Laura Netalimova  

9. Asociacija „Šaltupė“, 301758556 Reda Poškienė 

10. Veiviržėnų bendruomenė, 300560393 Julius Pozingis 

11. Bendruomenė „Daukšaičių pušynėlis“, 302428718 Viktoras Toleikis  

12. Klaipėdos rajono Žadeikių kaimo bendruomenės centras, 302650291  Vincas Darkintis 

13. Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė, 163749583 Eugenijus Kalvaitis 

14. Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė, 300111911 Vidmantas Gedvilas 

15. 
Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centras, 300572189 

Jonas Steponas Edvardas 

Mockus 

16. Brožių kaimo bendruomenė, 300630774 Vida Riaukienė 

17. Tilvikų kaimo bendruomenė, kodas 300583470 Regina Rajackienė 

18. Girininkų kaimo bendruomenė, kodas 300583463 Danguolė Šukevičienė 

19. Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“, 302543250 Rasa Petrauskienė 

20. Asociacija „Dauparų bendruomenė“, 300096808 Mindaugas Srėbalius 

21. Asociacija Kretingalės bendruomenė,163746516 Saulius Paukštys  

22. Plikių bendruomenė, 300857658  Jonas Jackus  

23. VšĮ „Dovilų socialinių iniciatyvų centras“, 303360259 Šarūnė Petruškevičienė 

24. Gedminų bendruomenė, 302316943  Jolanta Gervaitienė 

25. Jakų bendruomenės centras, 300028586 Kęstutis Dvarionas 

26. Klipščių žaliakelio bendruomenė, 302458818 Raimundas Mikalkėnas 

27. Ūkininkas Egidijus Žilius, ūkio identifikavimo kodas 5721406  Egidijus Žilius 

28. UAB „AR Šiauliai“, 163318017  Alfredas Šiaulys 

29. UAB „Damava NT“, kodas 26331250  Dainius Šatkus 

30. B.Krauleidžio firma „Miško medžiagos“ , 263667710 Bronius Krauleidis  

31. Ūkininkas Mindaugas Žąsytis, ūkio identifikavimo kodas 6348545 Mindaugas Žąsytis 

32. Ūkininkė Elena Kundrotienė, ūkio identifikavimo kodas 6361454 Elena Kundrotienė 

33. Ūkininkas Vytautas Kundrotas, ūkio identifikavimo kodas 4338808 Vytautas Kundrotas 

34. Birutė Kalvaitienė, vykdanti individualią veiklą. Pažymos Nr. 645139 Birutė Kalvaitienė 

35. Ūkininkas Algirdas Skroblys, ūkio identifikavimo kodas 8769532 Algirdas Skroblys 

36. Ūkininkė Daiva Buivydienė, ūkio identifikavimo kodas 4332609 Daiva Buivydienė 

 

 

 

 


